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Horário do comércio será estendido

VOCÊ SABIA - O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na quarta, 28 de abril, a prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo para todo o Estado por mais uma semana, até 9 de maio. Com a diminuição gradual de indicadores 
de casos e internações e mortes causadas pela covid-19, o Estado fixou horário estendido das 6 às 20 horas para atendimento 
presencial limitado a 25% de capacidade em comércios e serviços considerados não essenciais.       Página 11
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Bicadinhas da semana 

Nem um, nem outro

PARA ENCERRAR

Pegando gancho na data de 1º de maio, o tema deste edito-
rial gera debates, mas também traz reflexões claras para quem 
aceitar. A questão é: a vida está cansada dos jogos de aparência 
que tomaram conta das corporações e de muitas convivências 
neste universo corporativo. Como em um teatro constante, pa-
rece que são todos felizes, motivados e corretos, embora, mui-
tas vezes, pequem na competência. 

Ao observar as manias humanas, constatam-se os jogos de 
aparência que tomaram conta das pessoas. Talvez por que, lá 
no passado, a sociedade ensinou que, para ser um profissional 
de sucesso, é preciso ser diretor de uma multinacional, ter um 
carro importado, viajar de primeira classe... 

Assim, nesta linha de raciocínio, chega-se ao pensamento 
que o mundo definiu que poucas pessoas deram certo. Isso não 
combina com os dias de hoje! Concorda que, para cada diretor 
de empresa, há milhares de funcionários que não chegaram a 
ser gerentes? E essas pessoas são tratadas como uma multidão 
de fracassados? Quando olham para a própria vida, a maioria 
se convence de que não valeu a pena porque não conseguiu ter 
a vida extraordinária vendida como modelo ideal. 

No cotidiano atual e diante das novidades do corporativo,  
chega-se à conclusão que o mundo precisa mesmo é de pessoas 
mais reais e humanizadas. Já que “heróis” de verdade são todos 
aqueles que trabalham para realizar seus projetos de vida e não, 
exclusivamente, para impressionar uma sociedade. “Heróis” de 
verdade são pessoas que sabem pedir desculpas, reconhecer o 
valor do outro e admitir que erram. 

Agora, fica uma pergunta reflexiva: quando isso não ocorre, 
qual é o resultado? Pessoas com paranoia, ansiedade ou mes-
mo depressão cada vez mais precoces. Neste caminho, o pai 
quer preparar o filho para o futuro e “mete” o menino em aulas 
de inglês, informática, mandarim e tudo que tiver direito. Aos 
nove ou 10 anos, a depressão aparece diante de tanta imposi-
ção. Com a desculpa de prepará-los para o futuro, os pais aca-
bam roubando a infância dos filhos ao obrigá-los a cumprir uma 
jornada como a de um adulto. O pior disso é que elas podem se 
tornar adultos inseguros ou hipócritas. Daí volta-se ao mundo 
corporativo. 

Neste 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, vamos re-
fletir sobre a importância da humanização, já que hoje, depois 
de tudo, as pessoas acabaram não conseguindo nem ser nem ter 
e o objetivo de vida tornou-se parecer. As pessoas parecem que 
sabem, parecem que fazem, parecem que acreditam. Além dis-
so, poucos são humildes para confessar que não sabem. Tam-
bém há muitos que preferem dizer que é melhor assim. 

A verdade é que todos nós precisamos de pais e mães de-
dicados, irmãos companheiros, filhos reconhecidos, amigos de 
todas as horas, colegas de trabalho cordiais e solícitos, profis-
sionais que colocam algo mais em suas tarefas, autoridades 
justas e políticos comprometidos com o povo e o bem comum. 
Afinal, a maneira como visualizamos o mundo e como nos com-
portamos reflete o que criaremos para a nossa realidade, seja 
no trabalho, seja em casa. Concorda?

“Não desista de seus sonhos. Se eles estiverem lá nas alturas, 
preocupe-se em construir os alicerces para alcançá-los. Lembre-
-se que o primeiro tijolo chama-se fé, o segundo chama-se per-
severança e o terceiro coragem” - padre Marcelo Rossi.

TÉDIO Adriana Prestes compartilhou o seguinte meme da pá-
gina Disney Irônica, no Facebook: “O tédio é tanto que até ligação 
de São Paulo eu estou atendendo”. Quem mais está assim?

AUTOCONHECIMENTO Regina Maria Pontes publicou um 
meme nas redes sociais para resumir como anda a quarentena de 
muita gente: “Neste período de distanciamento, aproveite para 
conhecer a si próprio. Já me conheci! Sou insuportável!”.

SEM ESTRESSE Jaqueline Anjos também deixou um meme no 
Facebook: “Nossa, você é muito tranquila e nunca se estressa com 
nada. Sou é muito boa atriz, porque eu só finjo que estou de boa. 
Na minha cabeça, sou a Carminha gritando ‘infernooo’ na rua”.

PERÍODO ESCOLAR Da página Hypescience, veio um meme 
dos tempos de escola: “Eu, na sala de aula, quando o professor 
definia as duplas que fariam o trabalho: ele é inteligente ou é 
como eu?”.

INVEJA Marcinha Vieira compartilhou um meme bem diverti-
do e irônico nas redes sociais: “Eu procurando a inveja que a ‘bo-
nitona’ acha que todo mundo tem dela. Cadê, gente? Onde está?”.

NOVO VINHO Em forma de meme, Diva Maria Hernandes 
(Lili), a rainha dos memes, divulgou uma novidade aos amigos 
do Facebook: “Saiu o vinho da pandemia, safra 2020, intitulado 
chateau de saco cheio”. Quem já adquiriu o seu?

EM CASA Luciana Maria Arcangeleti também registrou um 
desabafo para o fim de semana nas redes sociais: “’Aff! Sábado 
e eu em casa’. Está pagando IPTU tem mais é que ficar em casa 
mesmo para aproveitar”. O que acha disso?

PESO A página Precisa-se de gente boa fez uma revelação 
bombástica no Facebook: “Hoje, subi na balança. Gente, como 
máscara pesa! Estou chocada!”. Denival de Lima (Nossa Folha) 
que o diga! Desde que começou a pandemia e, por consequência, 
o uso de máscara, ele percebeu que o objeto pesa uns 12 quilos a 
mais e até comprovou a teoria ao subir na balança!

QUEM NUNCA Da página Puro Sentimento, veio o seguinte 
meme das redes sociais: “Suco de maracujá natural acalma. Só de 
pensar que tem que bater, coar e adoçar, já estressei. Larga pra lá 
e me traz uma Coca-Cola”. 

BABADO Outro meme que fez sucesso na última semana e 
vale a pena ser registrado é esse: “Querida, não sai de casa hoje. 
Hoje é Dia de São Jorge e ele pode te confundir com o dragão”. 

BEIJAR Lucas Lage compartilhou um meme no Facebook com 
um recadinho bem legal: “Beijar estraga a amizade. Estraga se 
você beijar mal, porque as minhas estão aí até hoje”. Quem con-
corda levanta a mão!

CAFÉ FORTE A página da Revista Bula mostrou a importância 
de um café bem feito: “Você sabia que o café leva dois anos do 
plantio até a colheita e que passa por 25 operações unitárias até 
ser embalado? Então, pense em todo o esforço antes de estragar 
tudo passando um café fraco e aguado”.

RECONCILIAÇÃO Daiane Mariano publicou um meme que 
resume bem quando uma mãe quer fazer as pazes com o filho: 
“Você vai comer?”. Quer melhor pedido de desculpas que este?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 1º de maio

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 2 de maio
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

Terça às 19 horas, sem senha.
Sexta às 19 horas, sem senha. 
*Sábado às 19 horas.
*Domingo às 8 e às 19 horas.
*Retirada de senhas a partir de quarta na secretaria, das 8 
às 17 horas. 

NAS COMUNIDADES
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
*Retirada de senhas às quintas das 18 às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
*Retirada de senhas aos sábados das 16 às 17h30.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 25%

Agende-se
CONVITE O Colégio Ori-

gem deu início ao Concurso 
“Mascote Origem”, que tem 
como objetivo definir um 
personagem que representa-
rá o estabelecimento.  Podem 
participar alunos das redes 
de ensino pública, privada ou 
especializadas de Cerquilho, 
Tietê, Tatuí, Laranjal Paulista e 
Boituva, que tenham entre 10 
e 17 anos.  Os três finalistas, 
nas respectivas colocações, 
vão ganhar: uma mesa digita-
lizadora Wacom CTL472L, um 
kit profissional Faber Castell e 
um brinde Origem. A inscrição 
pode ser realizada até 11 de 
maio, através do link https://
forms.gle/1qmSjrLZybp5ee-
do9. É preciso ler o regulamen-
to e respeitar o prazo de envio 
do desenho.

LIVE 1 Nesta sexta, 30 de 
abril, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará a ad-
vogada e consultora financei-
ra Tassiane Moraes, que, além 
de exercer o cargo de procu-
radora legislativa da Câmara 
Municipal de Laranjal Paulista 
e ter pós-graduação em Direi-
to Público e Privado e Gestão 
Pública Municipal com forma-
ção para o Magistério Superior 
em Direito Tributário, trabalha 
com consultoria finaceira. Nes-
te bate-papo ao vivo, Tassiane 
vai contar como passou de 
profissional endividada a con-
sultora financeira.

FAC CONVIDA A abertura 
da 2ª Semana Cultural da Fa-
culdade Cerquilho (FAC) dedi-
cada à professora Ana Cláudia 
Leite Monéia ocorrerá na se-
gunda, 3 de maio, a partir das 
19 horas, no canal do YouTube  
da Faculdade Cerquilho. Será 
uma semana de muito conhe-
cimento e atividades culturais!

LIVE 2 Na segunda, 3 de 
maio, às 20 horas, o médico 
ginecologista Paulo Padovani, 
diretor do Centro de Repro-
dução Humana de Piracicaba, 

entrará, ao vivo, em uma live 
com a jornalista, editora-chefe 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Neste bate-papo, o 
membro efetivo da Sociedade 
Brasileira de Reprodução As-
sistida falará sobre gravidez 
tardia, infertilidade, tratamen-
tos de fertilização in vitro (FIV) 
e congelamento de óvulos e de 
sêmen.

LIVE 3 Em homenagem à 
Semana do Dia das Mães, Es-
ter Tirabassi, Mari Calegari, 
Thais Luizi Landucci e Mônica 
Barreira chegam para uma live 
com a jornalista, editora-chefe 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 5 de maio, às 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram, e vão descrever so-
bre como é viver a experiência 
de ser mãe de gêmeos, falando 
desde a gestação até a rotina 
do dia a dia e as curiosidades.

ALMOÇO SOLIDÁRIO A 
Casa da Criança e do Adoles-
cente de Cerquilho promove 
no domingo, 9 de maio, Almo-
ço Solidário do Dia das Mães 
em formato drive thru com 
retirada das 10h30 às 13h30 
no Rotary Club de Cerquilho. 
Vale destacar que o cardápio 
terá feijão gordo (acompanha 
costelinha, pernil, paio, bacon 
e acém bovino), arroz branco e 
o trio mineiro (mandioca frita, 
polenta frita e torresmo) e será 
preparado por Laurão Grill & 
Petiscos. O combo custa R$50 
e serve duas pessoas. 

PRÊMIOS A Campanha Co-
operativado chega à reta final 
e vale lembrar que, para come-
morar os 55 anos de fundação, 
a Coocerqui sorteará cinco au-
tomóveis Fiat Mobi Easy 2020 
0km quatro portas, sendo um 
veículo por loja no sábado, 15 
de maio, e, para concorrer aos 
prêmios, é preciso ser coope-
rado e fazer compras em uma 
das unidades. Outro lembrete 
importante é não deixar de im-
primir os cupons e colocá-los 
nas urnas.
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A Câmara Municipal confirmou o recebimento da denúncia e informou que seguirá as normas previstas no Regimento Interno da Casa de Leis

Jovem acusa vereador de abuso sexual em Cerquilho
OCORRÊNCIA

Carreata em Tietê

NESTE SÁBADO

Neste sábado, 1º de maio, 
Dia do Trabalhador, às 10 ho-
ras, haverá carreata em apoio 
ao presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
com saída da avenida Fernan-
do Costa (Beira-Rio), em Tietê.

Organizado por WhatsApp, 

evento contará com apoio de 
praticantes de corrida, ciclis-
tas e motociclistas, os quais 
se manifestarão em favor da 
atual gestão federal e pautas 
mais conservadoras, como a 
volta do voto impresso, e pela 
manifestação da liberdade. 

Junta Militar convoca jovens 
que completam 18 anos

ALISTAMENTO

A Junta Militar de Tietê 
convoca os jovens que com-
pletam 18 anos em 2021 para 
o alistamento até 30 de junho. 
Para tal, são necessários as có-
pias de RG e CPF, comprovante 
de residência e, se nasceu em 
outro município, comprovante 
escolar.

Quem deixar de se alistar  
estará em débito com o serviço 
militar, não obterá passaporte 
nem o renovará, não poderá 
prestar vestibular ou matricu-
lar-se em instituição de ensino, 
nem inscrever-se em Concurso 
Público ou assumir cargo ou 
trabalho em instituição, em-

presa ou associação oficial.
A Junta Militar de Tietê fica 

na rua Presidente Kennedy, 23, 
e atende pelo (15)3282-5306.

FORMAÇÃO - A Subsecre-
taria de Juventude do Estado 
de São Paulo, em parceria com 
a Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo, de 
forma gratuita, oferece forma-
ção para gestores e servidores 
públicos aperfeiçoarem habi-
lidades e competências para 
atuar com políticas públicas 
para a juventude.

As inscrições devem ser 
feitas diretamente no site ins-
cricoes.sdr.sp.gov.br.

Semades orienta população 
sobre o IPTU Verde

DESCONTOS

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semades) infor-
mou que, conforme determina 
a Lei Municipal 3.730/2019 
e Deliberações do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 
(Comdema) 2/2020 a 6/2020 
e 9/2021 a 15/2021, para 
análise dos novos pedidos e 
solicitações de renovação de 
desconto referentes à Lei do 
IPTU Verde, faz-se necessária 
a apresentação dos seguintes 
documentos:

-Laudo de vegetação atua-
lizado, elaborado por profis-

sional legalmente habilitado, 
comprovando-se assim o reco-
lhimento da Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART); 

-Cópia da matrícula do 
imóvel; quando houver área 
construída, cópia do certifica-
do de conclusão de obras e do 
Habite-se referente à área edi-
ficada total;

-Caso o interessado não 
seja o proprietário do imóvel, 
apresentar cópia do contrato 
de locação, escritura ou outro 
documento hábil a legitimar 
a responsabilidade pelo paga-
mento de tributos.

Informe-se: (15)3282-8706.

Mato alto dificulta passagem de pedestres em calçada

CIDADÃO-REPÓRTER

Caminhar pelas calçadas 
do município de Tietê tem 
sido motivo de inúmeras re-
clamações devido à falta de 
manutenção dessas vias de 
passeios, cuja responsabilida-
de é exclusiva do proprietário 
do imóvel, segundo informou 
a Prefeitura. 

Exemplo da má conserva-
ção é um trecho de calçada 
na rua Santa Cruz, via que dá 
acesso ao bairro Cohab. Con-
forme apontou uma morado-
ra, nesta localidade é quase 
impossível caminhar em razão 
do mato. Outro problema é o 
risco de atropelamento, uma 
vez que a rua é movimenta-
da por ser um dos acessos ao 
bairro para quem vem ou vai 
para a região central de Tietê. 

“Como eu caminho muito 
e, ainda, considerando a roti-
na dos outros moradores da 
Cohab e adjacências, tenho no-
tado a dificuldade para transi-
tar pelas calçadas. Além disso, 
esse mato alto aliado ao lixo 
depositado irregularmente fa-
vorecem o crescimento dos ca-
sos de dengue no município”, 
comentou. 

Ainda de acordo com a 
munícipe, a limpeza destas 
calçadas é fundamental para 
a qualidade de vida de toda a 
comunidade. “Se não bastasse 
a pandemia, estamos vivendo 
um surto de dengue em Tietê 
e, mais que nunca, não pode-
mos esperar apenas do Poder 
Público. Temos que ter consci-
ência de manter limpos terre-
nos e calçadas”, disse. 

De acordo com a Lei Mu-

nicipal 1.259/1974, a respon-
sabilidade pela manutenção 
da limpeza e estrutura dos 
calçamentos é do proprietário 
do imóvel, conforme aponta o 
artigo 25: “Os moradores são 
responsáveis pela limpeza do 
passeio e sarjeta fronteiriços à 
sua residência”.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Serviços, Luis Gon-
zaga Carniel, caso não haja a 
respectiva limpeza e manuten-

ção, o proprietário recebe uma 
notificação de regularização 
com prazo de execução. Fin-
dado este período, é aplicada 
a multa conforme determina 
o artigo 32 da mesma lei. Na 
infração de qualquer tipo des-
te capítulo, é aplicada a multa 
correspondente ao valor de 50 
a 500% do salário mínimo vi-
gente.

“É importante ressaltar 
também que a mesma situação 
também se repete em relação 
à manutenção das calçadas 
danificadas, muito íngremes, 
com degraus, muito inclina-
das ou outros problemas, de-
vendo estas atenderem a uma 
série de exigências legais que, 
se não cumpridas, também 
podem gerar penalidades ao 
munícipe”, acrescentou o se-
cretário municipal de Serviços 
de Tietê.

Portanto, caso o munícipe 
esteja ciente de uma situação 
irregular e queira fazer a res-
pectiva denúncia, este deve en-
trar em contato pelos seguin-
tes e-mails: ouvidoria@tiete.
sp.gov.br e protocolo@tiete.
sp.gov.br.

Trecho alvo de reclamação fica na rua Santa Cruz,
no acesso à Cohab

 César Guitte

A Câmara Municipal de 
Cerquilho recebeu na quarta, 
28 de abril, o pedido de cassa-
ção e afastamento provisório 
do vereador Fulvio Cuba do 
Amaral (PSDB).

Segundo a denúncia, o ve-
reador é suspeito de tentar 
abusar sexualmente de uma 
funcionária de 17 anos, que 
trabalhava na farmácia do 
político de Cerquilho. O pro-
tocolo foi feito pela defesa da 
vítima, sendo que o assédio 
teria ocorrido em 31 de março 
e, ainda de acordo com o Bole-
tim de Ocorrência (B.O.), o ve-
reador abordou a funcionária 
sozinha na farmácia e tentou 
forçá-la a beijá-lo. O Poder Le-
gislativo local tem o prazo de 
90 dias para análise do pedido.

Em nota, a assessoria ju-
rídica do vereador informou 
que, até o presente momento, 
não recebeu nenhum comuni-

cado oficial da Câmara sobre o 
protocolo realizado pela defe-
sa da ex-funcionária.

“Ao receber qualquer no-
tificação oficial, será avaliada 
a necessidade de interposição 
de medidas administrativas, 
judiciais ou perante a impren-
sa. Contudo, informo desde já 
que a denúncia está sendo in-
vestigada e corre em segredo 
de Justiça, sendo que a expo-
sição está ocorrendo por parte 
exclusiva da ex-funcionária e 
do seu procurador. Por fim, es-
clarece que foi lavrado boletim 
de ocorrência de calúnia e di-
famação contra a ex-funcioná-
ria e de lesão corporal contra o 
pai da ex-funcionária. Portan-
to, o vereador Fulvio não me-
dirá esforços para provar sua 
inocência e encerrar de uma 
vez por todas essas acusações 
desconexas”, afirma a nota ofi-
cial enviada à TV TEM.

A assessoria de imprensa 
da Câmara Municipal de Cer-
quilho confirmou o recebimen-
to da denúncia e informou que 
seguirá as normas previstas 
no Regimento Interno da Casa 
de Leis. A denúncia será anali-
sada por uma Comissão Espe-
cial. “Esclarecemos que todo 
o procedimento será pautado 
no cumprimento das normas 
vigentes. Após criteriosa análi-
se do documento protocolado, 
divulgaremos mais detalhes 
sobre a tramitação”, comuni-
cou em nota à imprensa.

PRISÃO - Após promover 
um furto em Laranjal Paulista, 
um homem foi preso na sexta, 
23 de abril, após capotar o veí-
culo que dirigia em Cerquilho.

Tudo ocorreu quando po-
liciais militares faziam patru-
lhamento pela cidade e deram 
ordem de parada ao motorista. 
Nesse momento, o acusado ca-

potou o carro ao tentar fuga e 
teve  ferimentos leves. 

Socorrido e ao ser questio-
nado sobre o furto, confessou 
o crime e foi levado à Delega-
cia de Polícia de Tatuí, onde 
permaneceu à disposição da 
Justiça.

FIO DE COBRE - Em Tietê, 
na quarta, 21 de abril, apro-
ximadamente 100 metros de 
fios de cobre foram furtados 
de uma empresa madeireira 
instalada na Rodovia Cornélio 
Pires (SP-127).

De acordo com a vítima, 
provavelmente o crime tenha 
ocorrido durante a madruga-
da. O local é monitorado por 
câmeras de segurança.

A mesma empresa foi alvo 
de criminosos, desta vez, no 
domingo, 25 de abril, quando 
entraram no estabelecimen-
to e subtraíram 50 metros de 
fios de cobre. Acredita-se que 

o bando tenha furtado outras 
empresas próximas à madei-
reira. 

FURTO DE CELULAR - Ain-
da em Tietê, no domingo, 25 
de abril, uma moradora no 
bairro São Geraldo, em Tietê, 
teve o celular furtado pelo pró-
prio filho, usuário de drogas. 

Em depoimento à Polícia 
Civil, a vítima relatou que o 
rapaz compareceu a sua casa 
e passou a conversar com a 
genitora, enquanto a mesma 
passava roupa. Em dado mo-
mento, o rapaz pegou o celular 
que estava em cima da mesa e 
seguiu para a rua.

Ao perceber, a mãe correu 
atrás do filho, mas não conse-
guiu alcançá-lo. Desse modo, 
foi até a Delegacia de Polícia de 
Tietê para registrar o ocorrido 
e informar que seu filho saiu 
recentemente de uma clínica 
de reabilitação.

Arquivo/internet

MiauJude arrecada cerca de 
2,5 toneladas de reciclável

PROTEÇÃO ANIMAL

Em Tietê, em 2020, a ONG 
de proteção animal MiauJude 
arrecadou cerca de 2,5 tone-
ladas de material reciclável, 
incluindo latinhas de refrige-
rante e cerveja, tampinhas de 
garrafa, óleo usado e plásti-
cos duros, como produtos de 
limpeza e potes de margarina. 
Com o total de R$900 arreca-
dados com a ação, o valor será 
revertido para a compra de ra-
ção para os cães e gatos aten-
didos pelo projeto.

Criado em 2017 a partir da 
união de protetoras indepen-
dentes de Tietê, o MiauJude 
tem como objetivo o resgate 
e o acolhimento dos animais 
abandonados nas ruas e que 
sofrem maus-tratos, propor-
cionando abrigo e cuidados 
até conseguirem um lar. Atual-
mente, o projeto é constituído 
por oito membros. Com dois 
locais para acolhimento, após 
o resgate, no MiaJude os ani-
mais recebem os cuidados de 
castração e vermifugação. 

Além do material reciclá-
vel, a renda do projeto vem de 

“vaquinhas” online, venda de 
roupas e sapatos por meio de 
um brechó solidário, depósito 
em contas bancárias, entre ou-
tros meios como a loja própria 
e eventos beneficentes.

Hoje, entre cães e gatos 
para adoção, o MiauJude tem 
cerca de 150 animais e, em es-
timativa feita pelos próprios 
membros, 1.500 já foram ado-
tados. Porém, há animais que 
nunca conseguiram um lar, 
uma vez que parte deles ainda 
estão sob a responsabilidade 
do projeto. 

“Quem adota com a Miau-
Jude tem a obrigação de cas-
trar o animal e de garantir sua 
segurança. Por isso, é feita 
uma entrevista com o interes-
sado e, a partir daí, caso seja 
concedida a adoção, a pessoa 
assina um termo, válido judi-
cialmente, como forma de se 
comprometer a seguir estes 
requisitos. Além disso, o Mia-
Jude monitora para saber se 
o animal está sendo bem cui-
dado”, comentou a vice-presi-
dente, Thaís Casagrande.

Fulvio Amaral buscará 
provar sua inocência

Sandei trata da pavimentação 
de estrada municipal

EM SÃO PAULO

O prefeito de Tietê, Vlamir 
Sandei (PSDB), acompanhado 
do secretário municipal de 
Administração e Moderniza-
ção, Paulo Luiz Fuza, e tam-
bém pelo deputado federal 
Vitor Lippi (PSDB), foi recebi-
do na quinta, 22 de abril, no 
Palácio dos Bandeirantes, edi-
fício-sede do Governo do Es-
tado de São Paulo, no bairro 
Morumbi.

Na ocasião, Sandei esteve 
com o secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi. Objetivo do en-
contro foi o de tratarem espe-
cificamente da pavimentação 
asfáltica da estrada munici-
pal Frederico Zambianco, que 
atende os bairros Pederneiras 
e Zambianco, em uma exten-
são de 15,68 km. 

Anteriormente, o prefeito 
Vlamir Sandei já tinha estado 

no Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) para atuar 
referente à mesma demanda, 
cujo projeto também já foi 
protocolado na Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento 
Regional e no próprio DER.

“A estrada municipal Fre-
derico Zambianco é respon-
sável pelo escoamento da ca-
na-de-açúcar, já que no local 
encontra-se em funcionamen-
to, há muitos anos, a Usina 
Zambianco Açúcar e Álcool, 
que possui grande importân-
cia para a economia do muni-
cípio de Tietê e do Estado de 
São Paulo, empregando apro-
ximadamente 1.000 colabo-
radores diretos e indiretos”, 
destacou o prefeito.

Vale lembrar que a estra-
da Frederico Zambianco tem 
acesso à Rodovia Cornélio Pi-
res (SP-127).

Divulgação PMT

Reunião com o secretário estadual 
Marco Vinholi ocorreu em 22 de abril

FSS recebe doação de roupas 
do Abutres Motoclube

AÇÃO SOLIDÁRIA

No último fim de semana, o 
Fundo Social de Solidariedade 
(FSS), de Tietê, recebeu a doa-
ção de agasalhos do Abutres 
Motoclube de Tietê.

Na ocasião, o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) e a vice-pre-
feita Ana Madureira (PSBD) 
agradeceram a importante 
ação do Abutres Motoclube, 
representado pelos integran-

tes Juca, Pernambuco e Ale-
xandre. O prefeito também 
agradeceu ao diretor do moto-
clube, Quiroga, e ao apoio do 
Celso Jabur. 

Instalado na rua Tenen-
te Gelás, 1.136, no Centro, o 
FSS aceita doações de roupas 
e agasalhos para favorecer os 
cidadãos em situação de vul-
nerabilidade social.

Divulgação PMT

Prefeito Vlamir Sandei e a vice Ana Madureira 
estiveram presentes



VANESSA LEITE MACIEL
Faleceu em Tietê, em 21 de abril, Vanessa Leite Maciel aos 

39 anos. Falecida era casada com Paulo Henrique Bagio Maciel e 
deixou o filho Vitor, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

BENEDITA FERREIRA DA SILVA BOM
Faleceu em Tietê, em 25 de abril, Benedita Ferreira da Silva 

Bom aos 93 anos. Falecida era viúva de Orlando Bom e deixou 
os filhos José Benedito, Marcelino, Maurilio, Maria Aparecida, 
Maria de Lurdes e Terezinha, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

CARMELINA DA ROCHA MARASSATO
Faleceu em Tietê, em 25 de abril, Carmelina da Rocha Ma-

rassato aos 82 anos. Falecida era viúva de Aristides Marassato 
e deixou os filhos José Carlos, Oripes e Silvia Helena, além de 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

Segundo o secretário-executivo, os investimentos no abastecimento público não param e mais outras localidades serão atendidas
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OSCARLINA MEIRA GOMES
Faleceu em Cerquilho, em 27 de abril, Oscarlina Meira Gomes 

aos 84 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Maria Inez, 
José Carlos, Jorge Luiz, Ana, Claudineia, Paulo, Lazara e Cleonica, 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

DIRCE DA COSTA CREMM
Faleceu em Cerquilho, em 27 de abril, Dirce da Costa Cremm aos 

79 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Claudinei, Ademinson 
(in memoriam) e Alaercio (in memoriam), além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Itapevi, sendo 
sepultado em jazigo da família.

IRACEMA DE OLIVEIRA VIEIRA
Faleceu em Tietê, em 28 de abril, Iracema de Oliveira Vieira 

aos 84 anos. Falecida era viúva de Enéas Vieira e deixou os filhos 
Elizete, Nilva, Carlos, Inês, Joel, Leonel, Enéas, Nilza e Luiz Rober-
to, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA DE LOURDES VIEIRA
Faleceu em São Paulo, em 28 de abril, Maria de Lourdes Vieira 

aos 67 anos. Falecida era solteira e deixou os filhos Luciana, José 
Roberto e Anderson Darius, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

CÉLIA MARIA ZANETTE
Faleceu em Cerquilho, em 29 de abril, Célia Maria Zanette aos 

64 anos. Falecida vivia em união estável com Edgar Valério Pires 
de Camargo e deixou familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

ROZANGELA GAIOTTO DE GODÓI (Janja)
Faleceu em São Paulo, em 29 de abril, Rozangela Gaiotto de Go-

dói aos 63 anos. Falecida era casada com Eduardo Godoi e deixou 
os filhos Thiago e Thais.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo se-
pultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

HELENA TEODORO CARVALHO
Faleceu em Cerquilho, em 22 de abril, Helena Teodoro Car-

valho aos 81 anos. Falecida deixou os filhos Maria Aparecida, 
Lucilena e José Eduardo, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

VALDOMIRO MÉDICE
Faleceu em Cerquilho, em 22 de abril, Valdomiro Médice aos 

75 anos. Falecido era casado com Maria Inês Laner Médice e dei-
xou familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA AMÉLIA BENTO
Faleceu em Sorocaba, em 22 de abril, Maria Amélia Bento aos 

73 anos. Falecida era solteira e deixou os filhos Claudemir e Te-
rezinha, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS 
Faleceu em Cerquilho, em 24 de abril, José Moreira dos San-

tos aos 85 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Anizio e 
Manoel, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JOSÉ GERSON QUALIOTO
Faleceu em Sorocaba, em 25 de abril, José Gerson Qualioto 

aos 68 anos. Falecido era casado com Aparecida Vani Randi Qua-
lioto e deixou os filhos Marcelo, Nelson e Henrique, além de fa-
miliares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

RONALDO APARECIDO DIAS CARDOSO
Faleceu em São Bernardo do Campo, em 25 de abril, Ronaldo 

Aparecido Dias Cardoso aos 41 anos. Falecido era casado com 
Rosemary Cardoso e deixou os filhos Daniel e Mirian, além de 
familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

GILDETE OLIVEIRA DE CARVALHO PINTO
(sogra do secretário Sulleiman)

Faleceu em Cerquilho, em 26 de abril, Gildete Oliveira de Car-
valho Pinto aos 67 anos. Falecida era casada com Paulo Bezerra 
Pinto e deixou os filhos Juliana, Lucas e Douglas, além de fami-
liares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA JOSÉ NUNES CIRINO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de abril, Maria José Nunes Ciri-

no aos 55 anos.
Falecida era casada com Paulo Sergio Cirino e deixou os fi-

lhos Isaque, Paulo e Abraran, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

DIETER MOSES
Faleceu em Cerquilho, em 27 de abril, Dieter Moses aos 88 

anos. Falecido era casado com Maria Cecília Moses e deixou Die-
ter e Denis, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Unidas Crematório de Piracicaba.

JOSEFA PEREIRA RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 27 de abril, Josefa Pereira Rodrigues 

aos 74 anos. Falecida era viúva de Luiz Alves Rodrigues e dei-
xou os filhos Maria Luisa, Juana, Rute, Luiz e Eni, além de fa-
miliares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-
comendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

ABASTECIMENTO 

Samae informa que reativou o poço da Vila Ipomeia

Desativado a longo tempo, 
o poço artesiano localizado na 
Estrada Municipal Professora 
Vanda da Silva Pontes Pasqua-
li, na Vila Ipomeia, em Tietê, 
voltou a fornecer água para o 
abastecimento público, segun-
do o secretário-executivo do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), Rei-
naldo Martin Camargo. 

Ainda de acordo com o 
responsável pela autarquia, o 
Samae reativou o poço da Vila 
Ipomeia após executar a troca 
de todo o encanamento, da 
rede elétrica e dos demais dis-
positivos necessários, ajudan-
do o abastecimento público 
com mais 10m³ de água potá-
vel por hora. 

“Os investimentos no abas-
tecimento público não para-
ram. Dois novos poços foram 
abertos, um na região central 
e outro no São Pedro. Mais 
dois poços artesianos serão 
colocados em operação. Um 
passando por manutenção e 
readequação e, outro novo, 
aguardando parecer da Com-
panhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) para início 
da perfuração. Há também um 
em fase de reativação e outros 
dois poços que serão abertos 
brevemente. Todos os proce-
dimentos estão sendo realiza-

dos para minimizar eventuais 
problemas de abastecimento”, 
comentou o secretário-execu-
tivo do Samae, que  orientou, 
ainda, sobre a comunicação de 
qualquer ocorrência com água 
e esgoto através do telefone 
(15)3285-8700.

TRÂNSITO - Para resguar-
dar a segurança dos pedestres 
e dos condutores de veículos, 
a Secretaria de Trânsito de Tie-
tê está procedendo a sinaliza-
ção de solo da cidade. 

A meta é chegar a todos 
bairros com a ação de sinaliza-
ção de trânsito horizontal, que 
demarca espaços para estacio-
namento, faixas de pedestres, 

além de criar alertas no solo 
da malha viária, com marca-
ções para os motoristas de ve-
ículos e pedestres.

Segundo o secretário muni-
cipal de Segurança e Trânsito, 
Nilson Bertola, o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) solicitou que 
o trânsito urbano seja eficien-
temente sinalizado, incluin-
do-se também a ampliação 
da sinalização vertical, para 
que Tietê eleve seu destaque 
como município com trânsito 
ordenado e seguro, mantendo 
perante os índices do Estado o 
apontamento de cidade com 
qualidade de trânsito fluente e 
com baixo número de aciden-

tes relacionados.
“As escolas e as Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs), por 
exemplo, também devem pos-
suir em suas proximidades 
a faixa de pedestre, a sinali-
zação do transporte escolar, 
como também os prédios e 
locais que agregam fluxo de 
veículos e de pessoas e as suas 
sinalizações específicas”, des-
tacou o prefeito.

BEIRA-RIO - O secretá-
rio municipal de Obras e Pla-
nejamento, Álvaro Floriam 
Gebraiel Bellaz, anunciou a 
execução e o cronograma de 
entrega do conjunto de obras 
que compõe o processo de re-
vitalização da avenida Fernan-
do Costa (Beira-Rio).

Informou, ainda, que este 
conjunto de obras destinado 
à ginástica, caminhada, lazer, 
área de alimentação para a fa-
mília e área cultural está em 
ritmo acelerado para ser en-
tregue à população no tempo 
previsto, conforme solicitado 
pelo prefeito.

A fase atual do projeto, 
segundo o secretário, está na 
construção dos quiosques 
com espaços para alimenta-
ção, após ter sido executado 
todo serviço de perfuracão de 
estaca raiz e do alicerce dos 
espaços em edificação.

Conforme informou o Samae, serão mais 10m³ 
de água potável ofertados à população

Santa Casa de Tietê recebe 
doações de empresas

COLABORAÇÃO

Na segunda, 26 de abril, a 
empresa Orange Toys doou 
10 brinquedos como forma de 
apoio ao projeto da nova ala 
pediátrica da Santa Casa de 
Tietê, a qual deverá ser inau-
gurada ainda no primeiro se-
mestre de 2021. 

Segundo a entidade, estes 
brinquedos serão colocados 
à disposição das crianças na 
brinquedoteca, integrada ao 
espaço, oferecendo conforto 

e qualidade aos pequenos que 
desfrutarem do ambiente. 

Já na terça, 27 de abril, a 
entidade recebeu da La Vie 
Belle Flores, de Jumirim, um 
novo vaso, que comportará 
a doação da ex-colaboradora 
Cidinha Giacomo. A ação foi 
feita como uma demonstração 
voluntária de solidariedade, o 
que possibilitou revitalizar a 
decoração do ambulatório de 
especialidades.

Uma das contribuições proporcionou a entrega de 
brinquedos para a nova ala pediátrica

Divulgação Santa Casa

Divulgação PMT
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Municípios divulgam as 
vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura dispo-
nibiliza vagas de estagiário 
de Administração, operador 
de máquinas, oficial de co-
zinha e/ou serviços gerais 
PcD, marceneiro, instalador 
de esquadrias, eletricista de 
manutenção, mecânico de 
manutenção, operador e pro-
gramador de torno CNC e tor-
neiro mecânico. Mais infor-
mações sobre estas vagas é 
preciso ligar para o (15)3285-
2887.

Ainda em Tietê, a Villa 
Imóveis contrata porteiro(a) 
e serviços gerais para traba-
lhos em condomínios admi-
nistrados pela imobiliária. O 
currículo pode ser enviado 
para contato@villaimoveis-
tiete.com.br.

Em Tietê também tem 
vaga para representante co-
mercial para vendas de cur-
sos online e presenciais da 
área de tecnologia para crian-
ças, adolescentes e adultos. 
Os interessados devem en-
viar currículo para o e-mail 
tiete@codigokid.com.br com 
o título “vendedor” no assun-
to.

A Muvin, fabricante de 
equipamentos, acessórios e 
vestuário esportivo, contrata 
líder de marketing, que atu-
ará na elaboração de estraté-
gias para aumentar a venda 
de produtos e serviços, lide-
rando pessoas que atuam em 
pesquisas de mercado, de-
senvolvimento, precificação, 
área comercial, e-commerce e 
logística de venda. O site para 
cadastro de currículo é mu-
vin.com.br.

Em Tietê, também tem 
vaga para consultor(a) comer-
cial na Prepara Cursos, com 
experiência em vendas de 
serviços e conhecimento em 
Informática. Os interessados 
devem enviar currículo para 
o e-mail comercialpreparatie-
te@outlook.com.

Para Pessoas com Defici-
ência (PcDs) há oportunida-

des de emprego na Drogal de 
Tietê. O endereço eletrônico 
para envio do currículo é re-
crutamento@drogal.com.br, 
com o assunto Vagas PCD.

Ainda em Tietê, a loja O 
Boticário oferece oportunida-
de para consultor(a) acima de 
18 anos, que atue de forma 
proativa e arrojada e  possua 
conhecimento em redes so-
ciais. Os currículos são acei-
tos pelo e-mail recrutamento-
boticario10845@gmail.com.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários 
de Segurança do Trabalho, 
Psicologia e Música, açou-
gueiro/repositor, operador 
de máquinas CNC, dobrador 
de chapas, soldador, auxiliar 
de cozinha PcD, cozinheiro 
chefe, veterinário, tratoris-
ta, operador de retroescava-
deira, auxiliar de produção, 
costureira, fonoaudiólogo, 
torneiro mecânico/fresador, 
técnico de instalação, auxi-
liar de instalação, assistente 
administrativo, biomédico, 
assistente contábil, assisten-
te de departamento pessoal, 
jardineiro, profissional de de-
partamento fiscal e auxiliar 
de farmácia.

Outras informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone 
(15)3384-5652.

Ainda na cidade de Cer-
quilho, a Sanson Pavimento e 
Obras Ltda. contrata mecâni-
co de manutenção e auxiliar 
de mecânico de manutenção. 
Os currículos podem ser en-
viados para o e-mail rh@gru-
posanson.com.br.

Também em Cerquilho, 
a Perfumaria Carol contrata 
vendedora que tenha experi-
ência na área de beleza e cos-
méticos, conhecimento em 
Microsoft Office, principal-
mente Excell, além de curso 
de maquiagem como diferen-
cial. Os currículos devem ser 
entregues na rua Soares Hun-
gria, 72, no Centro. 

Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro l Brasilinha l Vila Justina 
l Jardim São Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l Condomínio Nova 
Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l Vila Santo 
André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS - Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela Vista l Curuçá 
l Aurélio Persone l das Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l 
Condomínio Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê l Residencial Terra 
Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas l Ribeirão Fundo l Costa 
Rica l Rosário l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal Rondon l Vila Nova l Pilões l Nossa 
Senhora de Fátima l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque l Baronesa l 
Ponte Alta l D.E.R. l Recreativa l Shangri-lá l Terreno para indústria com 
30.000m², com frente para a Rodovia Marechal Rondon.

ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jardim Bonanza l Cohab l Jardim da Serra l Altos do 
Tietê  l Galpões comerciais l Salas comerciais no Centro, na rua Tenente 
Gelás, 1.227.

Creci 59.273

No artigo desta edição, 
abordarei os direitos da 
pessoa com deficiência, em 
especial sobre a visão mono-
cular.

O artigo 2º da Lei 
13.146/2015, do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, 
aponta que é considera-
do pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimen-
to, de longo prazo, de natu-
reza física, mental, intelec-
tual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na socie-
dade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Assim, a lei foi instituída para assegurar e promover às pes-
soas com deficiência condições de igualdade, visando à sua in-
clusão social e cidadania.

A avaliação da deficiência levará em conta os impedimentos 
nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambien-
tais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de ati-
vidades; e a restrição de participação.

Vale lembrar que, em 23 de março deste ano, foi sancionada 
a Lei 14.126/2021, a qual classifica a visão monocular como 
deficiência sensorial, do tipo visual, garantindo alguns direitos 
para as pessoas nesta condição.

Mas você sabe o que é visão monocular? É a perda visual 
que afeta um dos olhos e faz que o campo visual periférico da 
pessoa diminua, causando limitações nas atividades realizadas 
por esta, tendo em vista a dificuldade de localidade espacial.

Trata-se da perda visual que afeta um dos olhos e ocasiona a 
piora da noção de profundidade e da acuidade visual binocular, 
bem como a importante diminuição do campo visual periférico 
do indivíduo (algo em torno de 25%).

Isenção de Imposto de Renda 
em proventos de aposentadoria

É garantido à pessoa acometida por cegueira o direito à isen-
ção do Imposto de Renda em proventos de aposentadoria, nos 
termos da Lei 7.713/88. Contudo, este direito agora também 
inclui a pessoa com visão monocular.  

Aposentadoria da pessoa com deficiência
Este benefício previdenciário tem duas modalidades: apo-

sentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribui-
ção, sendo necessário nesta verificar o grau da deficiência antes 
de analisar o tempo de contribuição.

Vejamos os requisitos para a aposentadoria por tempo de 
contribuição:

• 25 anos de tempo de contribuição, se homem; e 20 anos, 
se mulher, no caso de deficiência grave;

• 29 anos de tempo de contribuição, se homem; e 24 anos, 
se mulher, no caso de deficiência moderada;

• 33 anos de tempo de contribuição, se homem; e 28 anos, 
se mulher, no caso de deficiência leve;

Agora vamos ver os requisitos para a aposentadoria por ida-
de:

• 60 anos de idade, se homem; e 55 anos, se mulher; nestes 
casos, são necessários 15 anos de tempo de contribuição, traba-
lhados com deficiência, independentemente do grau.

Benefício de Prestação continuada (BPC), 
popularmente chamado de Loas

É assegurado à pessoa com deficiência que não possua 
meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por 
sua família, o benefício mensal de um salário mínimo.

Contudo, agora, com a Lei 14.126/2021, as pessoas com 
visão monocular também terão direito a este benefício desde 
que preenchido todos os requisitos, lembrando que a lei não 
exclui a necessidade de perícia médica a fim de comprovar a 
deficiência antes da concessão do benefício.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado ou 
advogada da sua confiança e especialista na área.

Nota - Meu programa de TV “Facilitando o Direito” é trans-
mitido toda quinta-feira pela TVAC, canal 11 a cabo em Tietê 
e pelo canal do Youtube da TV Cidade Jardim, às 17 horas, e, 
depois, às 19 horas, no meu canal do YouTube/geruzaflavia.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Os direitos da pessoa com 
deficiência - visão monocular

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de 
galpão em Tietê.

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

Nota de Repúdio
Na semana passada, foi destaque na mídia nacional a 

aprovação da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2021. As 
notas publicadas teceram severas críticas e artifícios legais 
utilizados pelos parlamentares para a alocação de recursos 
no orçamento, classificando-os de “manobras contábeis ou 
contabilidade criativa”. 

A Aesconti, associação representativa da classe contábil 
da cidade de Tietê, vem a público repudiar a utilização des-
sas expressões pela mídia, que induzem o público em geral 
a pensar e aceitar tais manobras ou artifícios legais que te-
nham sido efetuados pelos contabilistas do País, pois não 
existe “CONTABILIDADE CRIATIVA”. A contabilidade é uma 
ciência exata e não pode apresentar dois ou mais resultados.

Repudiamos, portanto, que os fatos noticiados sejam 
atribuídos à contabilidade ou aos contabilistas, pois as ma-
nobras procedidas estão vinculadas, estritamente, ao campo 
das leis e regulamentos orçamentários e fiscais aprovados 
pelas próprias Casas Legislativas nacionais.

Tietê, 7 de abril de 2021

José Paulo Marcom - contador e vice-presidente
da Aesconti-Tietê

Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis de Tietê 

(Aesconti)

CONDOMÍNIO CHÁCARAS ÁGUA SANTA
CNPJ/NF 50.798.842/0001-09

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma da legislação vigente, o Síndico do CONDOMÍ-
NIO CHÁCARAS ÁGUA SANTA,  no uso das atribuições que 
lhe confere e tendo em vista que a assembleia convocada para 
11/04/2021 não pôde ser realizada devido à fase vermelha do 
Plano São Paulo para combate à pandemia da covid-19, resolve 
prorrogar a assembleia e, assim, convoca os senhores condômi-
nos, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada nas 
dependências do Condomínio, na Chácara Juti, em 30 de MAIO 
de 2021, às 8h30, em primeira convocação com, no mínimo, 2/3 
dos condôminos presentes e, às 9 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de condôminos presentes, para analisarem 
e deliberarem, após a instalação da Mesa Diretora, sobre as se-
guintes ordens do dia:

1º - Prestação de contas referentes ao exercício de 2020.

2º - Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, incluindo 
a reforma da caixa de água que abastece o condomínio;

Conforme determina a legislação aplicada junto à matéria que 
rege os condomínios constituídos, bem como a Convenção do 
Condomínio Chácaras Água Santa, o condômino poderá fazer-se 
representar por procurador nomeado para tais fins, correspon-
dendo um voto para cada lote. Não poderão votar nem ser vota-
dos os condôminos que não estejam em dia com o pagamento 
das quotas condominiais referentes ao lote que é proprietário, 
locatário ou responsável financeiro.

Respeitada a legislação que instituiu o Plano São Paulo de com-
bate à covid-19, caso na data de realização da assembleia o local 
encontrar-se em fase vermelha, a assembleia não será realizada 
e, automaticamente, reagendada para os próximos domingos su-
cessivamente, até que o local não esteja mais na fase vermelha.

Tietê, 23 de abril de 2021.

Ibrahim Carlos Fleury de Toledo



Maria Eduarda Gonçalves sonha ser uma estrela do vôlei 
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Esporte Clube Areião 
integrou a Liga Tieteense

VOCÊ SABIA?

Na década de 1940, o es-
porte chegava ao bairro do 
Areião, em Tietê, com a cons-
trução de um campo de fute-
bol em terreno de propriedade 
de Avelino Ribeiro. Mais tarde, 
Zelindo Bellomo, esportista da 
época, construiu um campo de 
futebol, dois campos de bocha 
e uma raia de quatro trios (cor-
rida para quatro animais) em 
terreno de sua propriedade 
também. 

Tanto os jogos de futebol, 
de bochas, como também as 
corridas eram comandadas 
pelo próprio Zelindo Bellomo 
e por João Faria, Júlio Lopes, 
Nelson Piazentim, Angelo San-

tarossa, entre outros. 
O futebol contava com a 

participação do Esporte Clu-
be Areião, que disputou mui-
tos campeonatos promovidos 
pela Liga Tieteense de Futebol. 

Nas corridas, José Ribeiro 
(Zé Elias) foi um verdadeiro jó-
quei. Na maioria dos animais, 
ele era o principal personagem 
na montaria. Duas das proezas 
de Zé Elias eram correr monta-
do em um burro enquanto ou-
tros cavaleiros corriam mon-
tados em cavalos ou éguas, 
correr a pé enquanto outros 
cavaleiros corriam montados 
em cavalos ou éguas. E, no fi-
nal, Zé Elias saía vitorioso.

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a trigésima oitava entrevistada 
é a Maria Eduarda Souza Gon-
çalves.

Tieteense nascida em 28 de 
abril de 2007, a filha de Agnal-
do Gonçalves e Amanda Elias 
de Souza Gonçalves tem dois 
irmãos: Erick Cassio e Letícia e 
estuda na Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) “Pro-
fessora Lyria de Toledo Pas-
quali”, no bairro Cohab.

Como é iniciante, atua em 
várias posições e ainda não 
possui títulos conquistados. 
No voleibol seu ídolo é o atle-

ta Giba, ex-voleibolista indoor 
brasileiro.

NOSSA FOLHA - Defina-se 
como atleta em uma única 
frase?

MARIA EDUARDA - Eu me 
resumo na palavra dedicação. 

NOSSA FOLHA - Quando 
começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

MARIA EDUARDA - Tinha 
11  anos e sofri influência dos 
meus pais Agnaldo e Amanda.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

MARIA EDUARDA - Velo-
cidade.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

MARIA EDUARDA - Da 
nossa primeira viagem e de 
quando fizemos 21 pontos. 

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador em qua-
dra?

MARIA EDUARDA - Quan-
do eu não entrei em um jogo. 

NOSSA FOLHA - Qual a im-
portância do professor Gera?

MARIA EDUARDA - Toda 
importância! Afinal, se não 
fosse ele, eu não saberia jogar 
e identificar os passes do vôlei.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

MARIA EDUARDA - A pan-
demia da covid-19.

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

MARIA EDUARDA - Muito 
treino, dedicação e amor ao es-
porte.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

MARIA EDUARDA - Amar 
a mim mesma e olhar mais 
para a saúde.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é o seu maior so-
nho?

MARIA EDUARDA - Ser 
uma estrela do vôlei.

Bruno José Scudeler Fol-
tran é o trigésimo quarto en-
trevistado do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado.

Nascido, em 22 de março 
de 2006, em Piracicaba,  é filho 
de Maximiano Nicolosi Foltran 
e Carina Scudeler Foltran e ir-
mão do Victor Hugo Scudeler 
Foltran.

Estuda no Colégio Gradual 
e, no handebol, atua na posi-
ção de pivô pela categoria Ca-
dete. Entre os títulos conquis-
tados estão:

2018 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim Masculino.

2019 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria In-
fantil Masculino.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

BRUNO JOSÉ - Eu me de-
fino como um atleta que está 
sempre se dedicando para ter 
um bom desempenho e, assim, 
contribuir com a equipe.

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

BRUNO JOSÉ - Ingressei 
na equipe do handebol tiete-
ense aos nove anos. Na época, 
eu procurei os treinamentos 
por influência do meu então 
professor de Educação Física 
da escola, Ricardo Francisco 
Allara.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

BRUNO JOSÉ - Gosto mui-
to quando meu time está foca-
do e eu consigo, junto deles, 
ter um bom desempenho. Por 
outro lado, não gosto quando 
tomamos um gol por qualquer 
falha boba. 

NOSSA FOLHA - Quais são 
os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

BRUNO JOSÉ - O maior de-
safio é conciliar o estudo com 
o esporte e se dedicar aos dois 
com a mesma intensidade.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gusta-
vo Prado?

BRUNO JOSÉ - Eles são a 
base da nossa equipe, são eles 

que nos ajudam e nos aperfei-
çoam. 

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

BRUNO JOSÉ - Conhecer 
pessoas que não faziam parte 
do meu convívio e jogar contra 
grandes times, como o Corin-
thians, o São Paulo e, ainda, 
conhecer  muitos clubes im-
portantes. 

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

BRUNO JOSÉ - Espero po-
der me dedicar aos treinos, ter 
novamente as oportunidades 
que tivemos antes da pande-
mia e que possamos contri-
buir para o esporte da nossa 
cidade.

Victor Hugo Scudeler Fol-
tran é o trigésimo quinto en-
trevistado do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado.

Nascido em 23 de abril de 
2008, em Piracicaba, é filho 
de Maximiano Nicolosi Foltran 
e Carina Scudeler Foltran e ir-
mão do Bruno José Scudeler 
Foltran

Escola no Colégio Gradu-
al e, no handebol, joga como 
pivô pela categoria Infantil.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2018 - Campeão da (Liga 
de Handebol do Estado de 
São Paulo) pela categoria Mi-
rim Masculino.

2019 - Campeão da (Liga 
de Handebol do Estado de 
São Paulo) pela categoria Mi-
rim Masculino.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

VICTOR HUGO - Sou um 
atleta que me dedico aos trei-
namentos e me esforço para 
fazer o meu melhor pela mi-
nha equipe.

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

VICTOR HUGO - Comecei 
em 2017, com nove anos de 
idade e tive como influência 
meu irmão, Bruno, que já pra-
ticava o handebol. Quando eu 
ia buscá-lo, assistia os finais 
dos treinos e tive vontade de 
praticar.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

VICTOR HUGO - O que 
mais amo é quando jogamos 
bem e eu consigo contribuir 
com o time. 

E o que mais odeio, nor-
malmente, é quando jogamos 
mal e percebemos que pode-
ríamos ser melhores. 

NOSSA FOLHA - Quais são 
os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

VICTOR HUGO - Conci-
liar os estudos com os trei-
namentos, dando-lhes o meu 
melhor. 

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gusta-
vo Prado?

VICTOR HUGO - São eles 

que nos dão o apoio neces-
sário, ensinam as técnicas 
corretas e determinam as es-
tratégias. Tudo que eu sei so-
bre o handebol foram Fábio e 
Gustavo que me ensinaram.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

VICTOR HUGO - Conhe-
cer pessoas que se tornaram 
meus amigos na equipe, além 
de jogadores e times de ou-
tras cidades, e participar de 
campeonatos importantes.

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

VICTOR HUGO - Voltar a 
treinar o handebol por Tietê e 
também participar dos cam-
peonatos.

Arquivo pessoal

Fotos arquivo pessoal

Divulgação Ecort

Os irmãos Foltran e o mesmo amor pelo esporte

Maria Eduarda estuda na Emeb “Lyria”

VOLEIBOL

HANDEBOL

Bruno José e Victor Hugo são unânimes ao afirmar que, por meio das competições, conquistaram amigos e conheceram lugares

Bruno José tem 15 anos Victor Hugo tem 13 anos

A Equipe de Corredores de 
Rua de Tietê (Ecort) realizou o 
seu 58º Treinão no domingo, 
25 de abril, e contou com a 
participação de atletas de Tie-
tê e de municípios vizinhos.

Na oportunidade, infor-
mou que o 59º Treinão está 
marcado para 30 de maio. 
Nesta data, o percurso será 
de 6,4 km e, de 12,8 km, para 
quem desejar realizar duas 
voltas. A saída será da praça 
dr. Elias Garcia, em frente ao 
Bradesco, no Centro, priori-
zando todas as medidas sani-
tárias.

59º Treinão da Ecort será realizado no fim de maio

ATLETISMO

Equipe Ecort tem 
atletas de Tietê e 

municípios vizinhos
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Nossa Folha

A saudade bateu no fundo 
da alma! Queria que o relógio 
voltasse as horas para viver 
momentos passados. Alguns 
destes seria a oportunidade 
de reviver o jogo que atuei 
como árbitro na partida de 
inauguração do campo do 
Mandissununga, em Tietê.

A memória levou-me àque-
le saudoso tempo. Então, re-

cordei que o saudoso Afon-
so Maria de Campos Tavares 
(Biju), o filho de dona Maria e 
do seu Benedito, foi o marca-
dor do tento que deu a vitória 
ao Mandissununga na década 
de 1970. 

Nascido em 20 de abril de 
1949, no bairro Caixa d’Água, 
em Tietê, desde criança, Biju 
já gostava de bola. Moço, tra-
balhou na máquina de algodão 
e, tempos depois, montou sua 
lanchonete, que inicialmente 
funcionou na Lara Campos, 
em frente ao Shopping Giar-
dino. Seu lanche ficou famoso 
como o “lanche do Biju”. Junto 
do seu sócio, conquistou gran-
de freguesia. 

Passado um tempo, preci-
sou mudar de ponto comer-
cial. Foi quando se instalou na 
rua Francisco de Toledo, na sa-
ída para Porto Feliz. Como seu 
lanche era tradicionalmente 
conhecido, sua freguesia não 
deixou de lhe prestigiar.

Biju era uma pessoa bonís-
sima! Infelizmente, deixou-nos 
em 14 de fevereiro de 2016 
aos 66 anos. Ao lado da espo-
sa Antonieta Isabel Montanhe-
se Tavares e dos filhos Olga e 
Fernando (in memoriam), lu-
tou contra um câncer por cin-

co anos, mas Deus quis que ele 
partisse, deixando-nos muitas 
recordações como esta do jogo 
contra o Dira, de Sorocaba, 
na inauguração do campo do 
Mandissununga em 1972.

Na oportunidade, Biju foi 
o marcador do tento que deu 
a vitória ao Mandissununga 
e, por incrível que pareça, eu, 
Édie Honório, fui o árbitro des-
ta disputa.

Lembro-me como se fosse 
hoje: o campo do Mandissu-
nunga tinha um gramado irre-
gular e apenas duas traves de 
eucaliptos. Alambrado? Não 
existia! Na ocasião, diante de 
tamanha alegria, os torcedores 
invadiram o campo para co-
memorar com Biju.

Saudades de Humberto 
Bortoletto de Arruda (presi-
dente de Honra), Alberto Al-
ves, Francisco Franzini Neto, 
Antonio da Silva, José do Car-
mo Cardoso, Santo Pissinato, 
José Deliberali, Angelo Campi, 
Florindo Broca, Sérgio Martins, 
Luiz Grigolon, Antonio Delibe-
rali, Antonio da Silva, Renato 
Basso, Aristides Deliberali, 
Bevenuto Aronchi, Antonio 
Aronchi, Valdemar Foresto, 
José Sutilo, Angelo Pissinato, 
Francisco Evangelista (Xixico) 

e Antonio dos Santos.
Que tempo bom era aquele 

que tinham tantas figuras bus-
cando trabalhar pela diversão 
dos moradores! Infelizmente, 
o relógio acelerou e toda essa 
maravilha ficou perdida no 

tempo. 
PIADINHA DA SEMANA - 

O matuto foi batizar o filho.
- “Qual é o nome da crian-

ça?”, perguntou o padre.
- “Mingau!”, respondeu o 

pai.

O padre disse:
- “Não batizo! Isso não é 

nome de gente!”
- “Oxi! O chefe do senhor é 

Papa, por que o menino não 
pode ser Mingau?”, respondeu 
o pai.

Afonso Maria de Campos 
Tavares (Biju)

INAUGURAÇÃO DO CAMPO DO MANDISSUNUNGA EM 1972
Em pé: Alberto Alves (Lelé), Édie Honório (árbitro), Ademar Montuaneli, Tezoto, Zaga 

Foresto, Darci Mamora, Pissinato, Angelo Campi, Francisco Franzini, Humberto Bortoleto 
de Arruda, Domingos Evangelista, Antonio Deliberali, Paulo Broca, Valdemar Doce,

Fiorindo Broca, dr. Alceu Soares (diretor da Dira de Sorocaba/SP) e Caldana
Agachados: Serafim, Pedro Bonadia, Lilo, Zé Elias Foresto, Flávio Bonadia,

Coxinha, Japa, Masahide Tanaka (Má) e Afonso Tavares (Biju)
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 1º A 7 DE MAIO

DROGAL (15)3282-7979

O Brasil celebrou em 26 de 
abril o Dia Nacional de Preven-
ção e Combate à Hipertensão 
Arterial, data para conscien-
tizar a população sobre a im-
portância do diagnóstico pre-
ventivo e do tratamento da 
doença, que mata mais de 10 
milhões de pessoas por ano no 
mundo. Cerca de 30% dos bra-
sileiros são hipertensos.

A hipertensão arterial é 

uma doença crônica não trans-
missível (DCNT) definida por 
níveis pressóricos, em que os 
benefícios do tratamento (não 
medicamentoso e/ou medica-
mentoso) superam os riscos.

É caracterizada pela ele-
vação sustentada dos níveis 
de pressão arterial, acima de 
140/90 mmHg (milímetros de 
mercúrio), popularmente co-
nhecida como 14/9 – o primei-

ro número se refere à pressão 
máxima ou sistólica, que cor-
responde à contração do cora-
ção; o segundo, à pressão do 
movimento de diástole, quan-
do o coração relaxa.

Por se tratar de condição 
frequentemente assintomáti-
ca, a hipertensão costuma evo-
luir com alterações estruturais 
e/ou funcionais em órgãos-
-alvo, como coração, cérebro, 

rins e vasos. Sua identificação 
e tratamento precoces redu-
zem a mortalidade por causas 
cardiovasculares. Pode estar 
relacionada a 80% dos casos 
de AVC e 60% dos casos de 
IAM. Hipertensos, assim como 
outros cardiopatas e portado-
res de doenças crônicas, têm 
possibilidade de maiores com-
plicações pela covid-19.

“Cardiopatas e pacientes 

com doenças crônicas não de-
vem suspender seus tratamen-
tos por conta da infecção pelo 
novo coronavírus. As medica-
ções que fazem os ajudarão a 
proteger o organismo, de for-
ma a permitir uma evolução 
mais favorável da covid-19”, 
atestou o presidente do De-
partamento de Hipertensão 
Arterial (DHA) da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), 

Audes Feitosa.
O cardiologista apontou 

obesidade, tabagismo, seden-
tarismo, histórico familiar, es-
tresse e envelhecimento como 
fatores de risco para o desen-
volvimento da hipertensão. O 
sobrepeso e a obesidade po-
dem acelerar em até 10 anos 
o aparecimento da doença, 
assim como o consumo exage-
rado de sal.

Cerca de 30% dos brasileiros são considerados hipertensos
DOENÇA CRÔNICA

Números relacionados às mortes, principalmente por covid-19, seguem em alta no País, que, pela primeira vez, terá redução da expectativa de vida

Saiba como tentar superar a dor do luto

Diante da explosão do nú-
mero de mortes por covid-19 
e tantas outras doenças, o 
sentimento de morte parece 
estar próximo a todos que 
vivenciam ou acompanham o 
noticiário, uma vez que a ex-
periência de perder alguém 
próximo e querido traz à tona 
uma diversidade de sentimen-
tos, como a sensação de impo-
tência pela falta de controle 
sobre a vida e, inevitavelmen-
te, o luto. 

A interrupção de forma 
inesperada da convivência 
pode dar origem aos mais va-
riados sentimentos, mas, de 
forma geral, são todos uma 
resposta para o mesmo mo-
mento.

A psicóloga Nayara Milho-
rança Gil explicou que “o luto 
é um processo de angústia re-
sultado de uma perda signifi-
cativa em nossa vida e tende 
a fazer parte de todo fim que 
vivenciamos”. Na prática, é 
uma fase de transição entre 
a ausência da pessoa amada 
e encontrar um novo sentido 
para a própria existência.

Justamente pela necessida-

de de se adaptar a uma nova 
realidade e encontrar forças 
para seguir em frente que vi-
ver o luto é importante, por-
que é parte de um processo 
de amadurecimento. “Quan-
do alguém se vai, parece que 
perdemos uma estrutura, 
toda uma convivência é que-
brada. Diante disso, é preciso 
espaço e tempo para sentir a 
dor da perda, chorar, elaborar 
sentimentos e ressignificar o 
sofrimento”, disse a psicóloga 
Nayara Gil.

ESTÁGIOS - O sentimento 
de luto foi e ainda é alvo de 
muitos estudos científicos, 
um deles resultou no chama-
do estágios do luto, proposto 
pela psiquiatra suíço-ameri-
cana Elisabeth Kübler-Ross 
(1926-2004), que se especia-
lizou em cuidados paliativos 
e em situações próximas da 
morte.

Com base na experiência 
profissional, Kübler-Ross defi-
niu cinco estados mentais que 
são referências para entender 
como acontece a evolução do 
enlutado: negação, raiva, bar-
ganha, depressão e aceitação. 

São etapas que possibilitam 
conceituar de forma mais sim-
ples o modo como se adminis-
tra o luto.

Isto sob outro ângulo, o 
luto também é sentido quan-
do há uma separação por 
outra causa, que não neces-
sariamente a morte. Nayara 
Gil comentou que nesse caso 

também se atravessa o luto. 
“Olharemos ao redor e a pes-
soa não mais estará ocupando 
os nossos espaços, mas esta-
rá ainda habitando o mundo 
e longe de nós. E sofreremos 
do mesmo jeito, ainda mais 
imaginando onde o outro está, 
com quem, fazendo o que, se 
está mais feliz que nós, se sen-

te a nossa falta, enfim, a sepa-
ração sem a morte também 
traz dor e saudades”.

Mesmo diante dessas cir-
cunstâncias, a psicóloga co-
mentou que, com o tempo, as 
angústias vão sendo compre-
endidas e que a pessoa voltará 
a sonhar, desejar e construir 
um futuro. O luto é um pro-
cesso superado aos poucos, 
retomando a alegria e o prazer 
nas pequenas coisas do dia a 
dia; assim, a vida vai voltando 
ao normal.

Nayara Gil ressaltou, ain-
da, um ponto importante: 
“cada um tem o seu tempo”. 
Com isso, a psicóloga enfa-
tiza que não se deve fazer 
comparações entre as pessoas 
nesse sentido. Ela comentou 
também que a dor deve ser 
lembrada como uma fase de 
transição, porque a perda de 
alguém amado, em um primei-
ro momento, deixa a pessoa 
sem chão.

Contrariando muitas cren-
ças, o luto não é algo ruim, 
na verdade, é até necessário. 
Segundo Nayara Gil, “é uma 
etapa que precisamos encarar, 

compreender, vivenciar para 
continuarmos vivendo de for-
ma equilibrada e saudável. 
Nessas situações, talvez tudo 
que nos caiba seja de fato um 
bom abraço, uma oferta de 
colo, de ajuda com questões 
burocráticas ou mesmo a nos-
sa presença ao lado, mostran-
do que a tristeza atinge a to-
dos, mas que estão ali unidos 
para chorarem e se ajudarem 
nesta fase difícil da vida”.

A morte é, de fato, um 
fenômeno capaz de desenca-
dear uma infinidade de sen-
sações e sentimentos, não só 
em quem está morrendo, mas 
também nos familiares, ami-
gos, pessoas próximas, entre 
outros. Não é fácil lidar com 
a ideia da finitude. Apesar da 
morte ser um processo natu-
ral e comum a toda criatura 
viva, o rompimento do vínculo 
afetivo advindo da perda gera 
intenso sofrimento àqueles 
que ficam. O tipo de vínculo 
afetivo, o tipo de morte (se 
repentina ou não), o nível de 
aceitação, são aspectos que 
irão influenciar no processo 
de elaboração dessa perda.

Divulgação Nossa Folha

Cada pessoa tem um tempo próprio
para entender e encarar a perda

RESSIGNIFICAR AS EMOÇÕES

74% acham que deveriam 
ser liberadas do trabalho

DURANTE A MENSTRUAÇÃO

A menstruação pode tra-
zer muitos desconfortos 
como mudança de humor, 
mal-estar, dores de cabeça e 
costas, indisposição, reten-
ção de líquido e a tão temida 
cólica. E conforme constatou 
o Trocando Fraldas em seu 
mais recente estudo, 74% das 
brasileiras sentem cólicas 
quando estão menstruadas. 
Esse percentual é maior en-
tre mulheres dos 18 aos 24 
anos, com 80% delas; e entre 
as dos 25 aos 29 anos, com 
73%. Além disso, as mulheres 
que já são mães, 70%, sentem 
menos cólica do que as que 

ainda não têm filhos, 79%.
Durante o ciclo mens-

trual, realizar qualquer ati-
vidade do dia a dia fica mais 
difícil e pode piorar o estado 
físico e emocional das mulhe-
res. Esse período interfere, e 
muito, na qualidade de vida 
da mulher. E é por isso que 
74% das brasileiras concor-
dam que deveriam ser libe-
radas do trabalho durante o 
período menstrual. 

Principalmente, as que 
sentem cólicas, 79%. Já en-
tre as que não sentem, 60% 
concordam que não deveriam 
trabalhar.

Covid-19 faz disparar
problemas por ansiedade

NO BRASIL

Antes mesmo da covid-19, 
o Brasil já se destacava como 
um país com números alar-
mantes relacionados a casos 
de ansiedade e depressão, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Com 
a pandemia, o cenário ficou 
ainda mais devastador, já que 
ela trouxe às pessoas uma sé-
rie de fatores, problemas e 
questionamentos que só con-
tribuíram para o aumento ex-
ponencial destes transtornos. 
“Neste momento, a situação 
é ainda mais delicada, uma 
vez que somos o epicentro da 
doença no mundo. A saúde 

mental da maioria das pes-
soas já estava comprometida 
- agora, então, o que a gente 
mais percebe, como médi-
co, é uma onda generalizada 
de dor e medo, chegando ao 
desespero, em alguns casos. 
Tudo isso culmina em diver-
sos transtornos mentais, por 
isso é importante ficar muito 
atento aos primeiros sinto-
mas destes desequilíbrios”, 
disse o médico Jean Rafael.

Segundo Rafael, é preciso 
compartilhar conhecimentos 
que façam a diferença na vida 
das pessoas e ajudá-las a en-
frentar estas situações.

Cresce afastamento por
transtornos mentais

NA PANDEMIA

Uma pesquisa do institu-
to Ipsos revelou que 53% dos 
brasileiros declararam que 
seu bem-estar mental piorou 
desde o início da quarentena. 
E o reflexo desse problema 
afetou diretamente as empre-
sas: a concessão de auxílio-
-doença e aposentadoria por 
invalidez devido a transtor-
nos mentais bateu recorde no 
ano passado. 

“As empresas são um re-
trato da sociedade. Os efei-
tos da pandemia atingem em 
cheio o mundo corporativo 
e as companhias têm pela 
frente o desafio de cuidar da 

saúde mental dos seus cola-
boradores”, explicou o psicó-
logo especializado em Crises 
e Emergências e especialista 
em RH Alexandre Garret.

O psicólogo afirmou, ain-
da, que a ansiedade e a de-
pressão atingem muitos tra-
balhadores em home office. 
“Não é somente o modelo de 
trabalho virtual, muitas vezes 
cansativo e longo, mas a con-
vivência com os familiares 
em momentos de estresse co-
letivo pelas notícias das mor-
tes e de pessoas infectadas 
pela covid. Tudo isso colabo-
ra para agravar o problema”.
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Cronograma do mês de maio começa na segunda

CERQUILHO LIMPA

Com o objetivo de oferecer 
ao cidadão mais uma forma de 
descarte correto e gratuito de 
materiais inertes, como armá-
rios, guarda-roupas, sofás, col-
chão e roçagem de gramas e 
limpeza de jardins, prossegue 
no mês de maio a Campanha 
Cerquilho Limpa. 

De 3 a 7 de maio, o serviço 
será realizado nos bairros Di 
Napoli I, II e III; São Francisco 
I, II e III; Fiesp; Nova Cerquilho 
e Jardim Aliança até a rua São 
José. 

De 10 a 14 de maio, a 
campanha estará no Jardim 
Aliança, Cidade Jardim, Águas 
Claras, CDHU, Residencial Se-
bastiani, Vila Pedroso, Domin-
gos Grechi, Taquaral, Distrito 

Industrial e Capoava.
De 17 a 21 de maio, será a 

vez dos bairros Città Bellucci, 
Cattai, Módena, Corrocher, Re-
canto do Sol, Recanto das Ro-
sas, Jardim Itália, Real Parque, 
Flamboyant; Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem sentido Nova 
Cerquilho).

Por fim, de 24 a 28 de 
maio, a coleta de inservíveis 
atenderá os Residenciais São 
Luiz, Vila São José, Paradiso, 
Green Ville, Parque das Árvo-
res, Parque Alvorada, Vale do 
Sol, Galo de Ouro, Recanto da 
Colina, Colina I e II; Vila Nossa 
Senhora de Lourdes, Cecap e 
Centro (da linha do trem sen-
tido Galo de Ouro).

Para descarte de eletro-
eletrônicos, pneus, lâmpadas, 
celulares, baterias e chapas 
de raio-X, leve a um ecoponto 
fixo de descarte gratuito. Já os 
itens de material plástico ou 
outro produto reciclável de-
vem ser descartados na coleta 
da Cooperativa de Reciclagem 
- Recerq, do saco verde.

Já o recolhimento de resí-
duos de podas e cortes de ár-
vores de área particular só será 
feito se a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Saama) ti-
ver autorizado a realização do 
serviço. Mais informações pelo 
WhatsApp (15)99680-5417.

EM JUMIRIM - No municí-
pio vizinho, a operação cata-
-treco percorrerá as ruas do 

Centro e bairros na sexta, 7 
de maio. Portanto, o material 
deve ser depositado na noi-
te anterior à coleta, uma vez 
que serão recolhidos apenas 
sofás, cadeiras, guarda-roupas 
e outros móveis velhos. Cabe 
lembrar, ainda, que não serão 
aceitos entulho e resíduos de 
construção.

Já a coleta de galhos será 
realizada nos dias 11 e 25 de 
maio, com o recolhimento, 
além dos galhos, de capim e 
folhas. O material deve ser de-
positado apenas no dia da co-
leta pela manhã. A Prefeitura 
orienta também que este ma-
terial não pode ser queimado, 
pois a ação é expressamente 
proibida no município.

A Prefeitura de Cerquilho revelou que o uso indiscriminado de inseticida pelo Poder Público não é recomendado 

DENGUE

População cobra nebulização em locais de focos

A pedido de moradores, 
devido ao considerável aumen-
to do número de casos de den-
gue nos municípios de Tietê e 
Cerquilho, o jornal Nossa Fo-
lha entrou em contato com o 
Centro de Controle de Vetores 
para obter informações sobre 
a situação alarmante e quais 
procedimentos a serem toma-
dos no combate ao mosquito 
Aedes aegypti, tendo como 
principal questionamento a 
não realização da nebulização 
pelas ruas do Centro e bairros.

Por Cerquilho, a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitura 
informou que, infelizmente, o 
aumento do número de casos 
de dengue não é uma exclusi-
vidade de Cerquilho, uma vez 
que toda a região vive isso, in-
clusive, os primeiros casos da 
doença no município vieram 
de cidade vizinha. 

“A causa do aumento, com 
certeza, é multifatorial. Um 
dos principais é o aumento de 
lixo despejado em local impró-
prio, uma situação lamentável, 

visto que Cerquilho conta com 
uma efetiva e competente cole-
ta de lixo orgânico e reciclável, 
além de realizar, há anos, uma 
campanha contínua que aten-
de os bairros da cidade, uma 
vez ao mês, para retirada de 
móveis e colchões velhos cha-
mada Campanha Cerquilho 
Limpa. Tem, ainda, os ecopon-
tos fixos para descarte correto 
de pneus, lâmpadas, eletroele-
trônicos, entre outros. Logo, 
nada justifica jogar qualquer 
lixo que seja em vias e lotes”, 
esclareceu a Assessoria de Im-
prensa. 

Outro desafio, atualmente, 
refere-se aos sintomas iniciais 
da dengue por serem muito 
parecidos com os da covid-19, 
como dor no corpo e febre. 
Apesar disso, devido à pande-
mia, a primeira investigação 
sempre acaba sendo covid-19 
e, depois, dengue. Isso resulta 
no atraso para o início do tra-
tamento do paciente e também 
nas medidas de controle por 
parte do Poder Público, como 

bloqueios e nebulizações.
“As nebulizações são mais 

complexas do que parecem, 
pois, o uso indiscriminado de 
inseticida não é recomendado, 
por exemplo. Portanto, sair 
dedetizando todo o ambiente, 
não existe, afinal, esses produ-
tos são tóxicos para a fauna e 
flora, além disso, podem inter-
ferir diretamente na popula-
ção dos insetos polinizadores, 
causando prejuízo ambiental.  

A nebulização também pode 
matar os insetos por alguns 
dias, mas eles procriam mui-
to rapidamente. Desta forma, 
não existe uma medida quími-
ca profilática (de prevenção) 
que seja efetiva neste caso. O 
que se torna efetivo é o contro-
le mecânico de eliminar larvas 
e o recipiente, ou seja, jogar o 
lixo no lixo e eliminar recipien-
tes que podem juntar água”, 
explicou a nota oficial. 

Ainda segundo a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitura 
de Cerquilho, a nebulização 
é feita no município quando 
há o adensamento de casos, 
ou seja, o registro de dois ou 
mais pacientes em um mesmo 
raio. A equipe de técnicos do 
Setor de Controle de Vetores 
está há cerca de três semanas 
trabalhando na nebulização 
do bairro Parque das Árvores, 
que contém hoje a maior inci-
dência de casos em Cerquilho.

“A população é a chave de 
tudo, pois é dentro das casas 
das pessoas que os mosquitos 
se procriam. Ações simples e 
rotineiras como respeitar as 
datas da coleta de lixo orgâni-
co e reciclável e da Campanha 
Cerquilho Limpa (colocando 
no dia correto), manter a lim-
peza e o cuidado do quintal 
frequentemente, inspecionar 
as caixas de água e calhas e 
não jogar lixo em locais im-
próprios fazem a diferença”, 
orientou. 

Sobre a demanda deste se-

manário, a Prefeitura de Tietê 
não respondeu. 

NÚMERO DE CASOS - Em 
Tietê, até hoje, 30 de abril, 
segundo a Vigilância Epide-
miológica, eram 598 casos no-
tificados, sendo 231 deles con-
firmados, 126 descartados e 
241 à espera do resultado dos 
exames. No município, a maior 
parte dos focos do mosquito 
Aedes aegypti concentra-se 
nos bairros Paraíso e Bonanza. 

Em Cerquilho, a atualiza-
ção do boletim mais recente 
da dengue indica 261 suspei-
tos, 108 positivos (sendo 76 
autóctones e 32 importados) e 
30 pacientes aguardando exa-
mes. Entretanto, o bairro que 
mais apresenta casos hoje é o 
Parque das Árvores, que repre-
senta cerca de 80% dos casos 
confirmados registrados até o 
momento.

Em Jumirim, segundo o 
último Boletim Epidemiológi-
co, foram registrados quatro 
casos de dengue, sendo todos 
importados.

Divulgação

Automedicação não é recomendada

Oficina de Artesanato 
disponibiliza vagas

AULAS ONLINE

Em Jumirim, estão abertas 
as inscrições para a Oficina de 
Artesanato do Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), com aulas online para 
todas as faixas etárias. Para se 
inscrever, basta enviar mensa-
gem de texto ou áudio para o 
WhatsApp (15)98127-6494 e 
informar o nome completo, 
idade, endereço completo, foto 
do comprovante de endereço 
(trabalhador) e todo da cartei-
rinha do pré-natal (gestante).

As vagas são limitadas e os 
materiais para a execução das 
atividades serão disponibiliza-
dos ao usuário. 

Às terças, a oficina conta-

rá com participação de alunos 
de oito a nove anos, das 8h30 
às 9h30; de 10 a 11 anos, das 
10 às 11 horas; adolescentes 
de 14 a 18 anos, das 13h30 às 
14h30; de mais 60 anos, das 
15 às 16 horas; trabalhadores, 
das 17h30 às 18h30; e traba-
lhadores, das 19 às 20 horas.

Às quartas, das 8h30 às 
9h30, haverá oficina para pes-
soas com mais de 60 anos; das 
10 às 11 horas, gestantes; das 
13h30 às 14h30, jovens de 19 
a 29 anos; das 15 às 16 horas, 
pessoas acima dos 60 anos; 
das 17h30 às 18h30, pessoas 
de 30 a 59 anos; e das 19 às 20 
horas, trabalhadores.



Prefeitura entrega mais um 
respirador para a Santa Casa

EM CERQUILHO

Na terça, 27 de abril, mais 
um ventilador pulmonar (res-
pirador) foi entregue pelo pre-
feito Aldo Sanson (PSDB) para 
o presidente da Santa Casa de 
Cerquilho, Ronaldo França.

Segundo divulgado pela 
Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura, o equipamento de-
verá ser utilizado na Ala Covid 
da entidade. 

“Adquirido pela Prefeitura 
de Cerquilho e cedido para a 
Santa Casa, o ventilador é o 
primeiro de um total de mais 
de R$350 mil em investimen-
tos em aparelhos e insumos 

que estão sendo comprados 
com recursos próprios do mu-
nicípio e auxílio de verba fede-
ral”, informou o prefeito Aldo 
Sanson.

Ainda segundo a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitura, 
nos próximos dias o Poder 
Executivo também entregará 
quatro monitores cardíacos 
multiparamétricos, três oxí-
metros de mesa com curva P, 
mais um ventilador pulmonar, 
seis bombas de infusão, dois 
aspiradores cirúrgicos, cinco 
oxímetros portáteis com curva 
P e um cardioversor.

Horário do comércio será estendido
DAS 6 ÀS 20 HORAS

O Governo do Estado de 
São Paulo atendeu a um pedi-
do da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) e ampliou 
o horário de funcionamento 

do comércio e dos prestado-
res de serviço.

A partir deste sábado, 1º 
de maio, as lojas, galerias, 
restaurantes, salões de bele-
za, barbearias e academias 

poderão funcionar das 6 às 
20 horas.

Outra sugestão apresen-
tada pela Facesp e atendida 
pelo governo foi a anteci-
pação do dia de anúncio do 

Plano São Paulo. A proposta 
tinha como objetivo preparar 
os comerciantes para o feria-
do de 1º de maio, sendo o fim 
de semana que antecede o 
Dia das Mães.
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Também tem continuidade a Campanha Vacina contra a Fome, sendo possível doar um quilo de alimento não perecível para ajudar famílias carentes

COVID-19

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Medicina 
Preventiva comunicou que 
chegaram novas doses para 
a vacinação de pessoas de 63 
anos. Imunização ocorre hoje, 
30 de abril, no ginásio de es-
portes “Acácio Ferraz” até às 
16 horas. 

Os documentos necessá-
rios para o momento da va-
cinação são o comprovante 
de endereço, RG e CPF. Cabe 
lembrar que a disponibilidade 
de vacinas vai até o estoque 
acabar. 

Além disso, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Medicina 
Preventiva informou que na 
próxima segunda, 3 de maio, 
serão realizadas as vacinações 
da segunda dose da Corona-
Vac para aqueles que recebe-
ram a primeira dose em 5 de 
abril. 

Neste dia, no ginásio de es-
portes “Acácio Ferraz”, recebe-
rão a vacina, das 8 às 12 horas, 
pessoas nascidas entre os me-
ses de janeiro e junho e, das 
13 às 16 horas, para os nasci-

dos entre julho e dezembro. 
No momento da vacinação, 

é necessário portar compro-
vante da imunização para os 
que tomaram a primeira dose 
e CPF. Cabe destacar, ainda, 
que a disponibilidade das do-
ses de vacinas dependerá do 
estoque.

Em Cerquilho, desde se-
gunda, 26 de abril, o Centro 
de Eventos “Cidade das Rosas 
e dos Tropeiros” será um pon-
to fixo de drive-thru da vacina 
contra a covid-19, funcionan-
do de segunda a sexta, alteran-
do apenas os grupos prioritá-
rios que serão atendidos.

Ainda em Cerquilho, nesta 
sexta, 30 de abril, das 13h30 
às 16h30, haverá a primeira 
dose da vacina para pessoas 
com 64 e 68 anos completos e 
a segunda dose da CoronaVac, 
as quais, segundo a Prefeitura, 
estão atrasadas. 

É importante frisar que, no 
momento da segunda dose, 
devem ser apresentados, obri-
gatoriamente, um documento 
pessoal com foto e a Cartei-

ra de Vacinação contra a Co-
vid-19. 

Também cabe lembrar que 
prossegue a Campanha Vacina 
contra a Fome, sendo possível 
doar um quilo de alimento não 

perecível para ajudar as famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade social. Esta doação é vo-
luntária e será utilizada para 
montar cestas básicas para 
pessoas carentes.

PRÉ-CADASTRO - Com a 
chegada das vacinas da Fio-
cruz na quinta, 6 de maio, po-
derão se vacinar pessoas que 
têm 60, 61 e 62 anos, sendo 
que o pré-cadastro da vacina 
contra a covid-19 no Estado 
de São Paulo também deve 
ser feito pelo WhatsApp. Para 
preencher o formulário por 
meio do aplicativo, é necessá-
rio mandar mensagem para 
(11)95220-2923.

VACINÔMETRO - Confor-
me vão chegando novas doses 
das vacinas contra a covid-19 
enviadas pelo Governo do Es-
tado, Tietê, Cerquilho, Laran-
jal Paulista e Jumirim seguem 
avançando na imunização da 
população. 

Em Tietê, até hoje, 30 de 
abril, somando todo o públi-
co-alvo da vacinação, 10.109 
doses já foram aplicadas; em 
Cerquilho, 10.446; em Laranjal 
Paulista, 7.464; e em Jumirim, 
724. Estes dados foram publi-
cados na página do Vacinôme-
tro do Governo Estadual. 

Importante ressaltar, ain-

da, que os números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados 
diretamente no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGI-
CO - Novos números relaciona-
dos à covid-19 foram divulga-
dos pelas Secretarias de Saúde 
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista. 

Até a manhã desta sexta, 
23 de abril, Tietê registrava 
2.081 casos e tinha 1.979 cura-
dos e 42 em recuperação. A 
quantidade de mortes era de 
56.

Já Cerquilho acumula-
va 3.696 casos confirmados, 
3.399 curados e 214 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 83 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos de covid-19 somavam 
311 pessoas, tendo 296 cura-
dos e cinco mortes.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava 3.624 casos, 
com 3.133 pacientes curados, 
434 em recuperação e 57 óbi-
tos.

Imunização prossegue e atende novas faixas etárias
Divulgação

Em Tietê, a vacinação ocorre no 
ginásio de esportes “Acácio Ferraz”

Divulgação Governo do Estado

1ª fase da Vacinação contra a Gripe vai até 10 de maio

CRONOGRAMA

Com público-alvo estimado 
em 79,7 milhões, prossegue 
até 10 de maio a primeira eta-
pa da Campanha de Vacinação 
contra a Gripe. O objetivo é 
imunizar crianças de seis me-

ses e menores de seis anos, 
gestantes, puérperas (até 60 
dias após o parto), população 
indígena e trabalhadores da 
Saúde, que precisam apresen-
tar a caderneta de vacinação 
da covid-19. 

Em Tietê, neste período, a 
vacinação às segundas será 
das 13 às 15h30 e, nos de-
mais dias da semana, das 8 às 
15h30. Cabe ressaltar que a 
imunização ocorre nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) de 
cada bairro, com exceção do 
Bonanza, a qual deverá ser re-
alizada nas UBSs do São Pedro 
e Povo Feliz.

Em Cerquilho, a Vacinação 

contra a Gripe ocorre de se-
gunda a sexta, das 7 às 11 ho-
ras e das 13 às 16 horas, nas 
UBSs, exceto na do bairro São 
Francisco.

Em Jumirim, de segunda a 
sexta, das 7h30 às 11 horas e 
das 12 às 16 horas, a UBS “Bra-
ziliano Poggi” é o local de va-
cinação. 

Vale lembrar que a segun-
da etapa de vacinação será 
destinada para idosos com 60 
anos ou mais e a professores e 
ocorrerá de 11 de maio a 8 de 
junho. Já a terceira fase, que 
compreende, 9 de junho a 9 
de julho, contemplará pessoas 
com comorbidades, indivíduos 

com deficiência permanente, 
caminhoneiros, trabalhador 
de transporte coletivo e rodo-
viário, além de trabalhadores 
portuários, forças de seguran-
ça e salvamento, funcionários 
do sistema de privação de 
liberdade, presidiários e ado-
lescentes e jovens em medidas 
socioeducativas. 

As Secretarias informam 
que as pessoas que estão no 
grupo prioritário da vacina 
contra a gripe e contra a co-
vid-19 devem dar prioridade à 
imunização contra a covid-19 
e respeitar o intervalo mínimo 
de 14 dias (antes e depois) en-
tre as aplicações. 

Tietê e Cerquilho tem doses 
de vacina antirrábica

REFORÇO ANUAL

Em Tietê, o Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ) infor-
mou que o município conta 
com um estoque de 80 doses 
de vacinas antirrábicas para 
cães e gatos, saudáveis e acima 
de três meses, os quais devem 
ser vacinados com o reforço 
anual.

“Tietê mantém essas doses 
em estoque para uso estratégi-
co em animais recolhidos e as 
poucas doses excedentes são 
disponibilizadas aos tutores. 
Desse modo, os interessados 
devem ligar para o CCZ e dei-
xar o nome completo e telefo-
ne. Contudo, orientamos que 
aqueles que estiverem com a 
vacinação atrasada, de manei-
ra particular, procure fazê-la, 
uma vez que o CCZ aguarda o 
retorno dos órgãos competen-
tes para a solicitação de envio 
de novas doses e da progra-
mação de entrega das vacinas 
deste ano. Portanto, assim que 
tivermos essas informações, 
iremos organizar a vacinação”, 
informou a nota oficial envia-
da à imprensa.

Vale ressaltar que, em caso 
de dúvidas, a população pode 
ligar para o CCZ, de segunda a 

sexta, das 7 às 16 horas, atra-
vés do telefone (15)3282-1480. 

Em Cerquilho, o Setor de 
Zoonoses disponibilizou 200 
novas doses da antirrábica 
para cães e gatos, sem previ-
são de quando serão recebidas 
novas doses. Para agendar a 
imunização do pet, é necessá-
rio ligar para o (15)3288-4110.  

“Desde julho de 2019, o 
Governo Federal reduziu o 
envio das vacinas antirrábicas 
para os municípios, o que im-
pediu a realização da Campa-
nha Anual de Vacinação”, es-
clareceu a Zoonoses.

Arquivo Nossa Folha

Divulgação

Esta é a Belinha. Seu 
tutor faleceu e ela pre-
cisa de um novo lar.

Tem aproximada-
mente sete anos, está 
castrada, vacinada e 
vermifugada.

É amável com huma-
nos e convive bem com 
outros animais.

Mais informações 
pelo WhatsApp (15) 
99739-3002 ou pelo 
miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude
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Divulgação Acet

Jumirim abre Processo 
Seletivo para estagiários

CONTRATAÇÃO

A Prefeitura de Jumirim 
comunica que estão abertas as 
inscrições para participar de 
Processo Seletivo para contra-
tação de estagiários para os ní-
veis Médio, Técnico e Superior. 

Poderão participar estu-
dantes dos cursos de Técnico 
Agrícola, Engenharia Florestal, 
Técnico em Enfermagem, En-
fermagem, Técnico em Admi-
nistração, Letras, Pedagogia, 
Técnico em Edificações, Co-
municação/Marketing, Gestão 
Pública, Educação Física, Téc-
nico de Informática, Direito, 
Administração e Ensino Médio 
a partir de 16 anos. 

As inscrições poderão ser 
realizadas, gratuitamente, até 
11 de maio, através do link 
disponível no site jumirim.sp.
gov.br. 

Já a prova será aplicada 
no sábado, 15 de maio, às 9 
horas, na Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) “Go-
vernador Mário Covas Júnior”, 
localizada na rua Scatena, 210, 
Nova Jumirim, com questões 
sobre Matemática e Português. 
O critério para desempate será 
o maior número de acertos 
na disciplina de Português e 
maior idade, respectivamente.

Poderão inscrever-se estu-
dantes matriculados em facul-
dades públicas ou particulares 

de cursos superiores e escolas 
de Ensino Médio e Técnico, 
devendo o curso superior ser 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação.

O estágio terá a duração 
de um ano e poderá ser pror-
rogado uma única vez, sempre 
limitado ao término ou inter-
rupção do curso. A carga ho-
rária será de seis horas diárias, 
30 horas semanais, ou de qua-
tro horas diárias, 20 horas se-
manais, em horário comercial, 
das 7 às 18 horas. O estagiário 
residente/domiciliado em ou-
tro município terá direito ao 
auxílio-transporte.

No dia da prova, o candida-
to deverá portar o RG original 
(caso menor de idade, levar 
cópia do RG e CPF do respon-
sável), lápis, borracha e caneta 
azul ou preta.

O resultado final do pro-
cesso seletivo será divulgado, 
em 20 de maio, no Diário Ofi-
cial do Município, disponível 
no site jumirim.sp.gov.br.

Parceria com a Facesp permite que a associação implante e opere esta iniciativa no município, oferecendo soluções integradas

Acet adere a Programa de Estágio e Aprendizagem

Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

MERCADO DE TRABALHO

A Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet),  
presidida por Tiago de Castro, 
oferece nova opção para reali-
zar a integração dos jovens ao 
mercado de trabalho. Trata-se 
de um trabalho do Instituto 
Talentos, que é uma organi-
zação sem fins lucrativos que 
atua, nacionalmente, no de-
senvolvimento e gerenciamen-
to de Programas de Estágio, 
Programas de Aprendizagem 
e Programas de Pessoas com 
Deficiência (PcD).

A parceria com a Federa-
ção das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo 
(Facesp) permitirá que a Acet 
implante e opere esse progra-
ma no município, oferecendo 
soluções integradas e eficazes 
para o completo atendimento 
da necessidade das empresas 
associadas.

Com a implantação do Pro-
grama de Estágio, é possível 
contratar estudantes, a partir 
de 16 anos, para atuarem em 

atividades compatíveis com 
sua área de formação, sem vín-
culo empregatício.

O estágio facilita a profis-
sionalização e dá chance ao 
estudante de aplicar, na práti-
ca, os conhecimentos teóricos 
obtidos no ambiente escolar, 
além de permitir que a empre-
sa desenvolva novos talentos.

Já o Programa Aprendiz 
de Talento tem como princi-
pal objetivo a formação pro-
fissional de jovens entre 14 
e 24 anos. Ao contratar um 
aprendiz, além de cumprir a 
cota exigida pela legislação, a 
empresa propicia a geração de 
renda, dando ao jovem a opor-
tunidade de transformar sua 
realidade social por meio do 
trabalho.

Para conhecer mais sobre 
os benefícios dessa parceria, 
o associado pode ligar para o 
telefone (15)3282-1291 e falar 
com Viviane ou Julio ou, ainda, 
enviar e-mail para acet@acet.
com.br.

Tiago de Castro acredita na transformação da 
realidade social por meio do trabalho

Programa Varejo da Moda começa em 10 de maio

SEBRAE APRIMORA

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), em parce-
ria com a Prefeitura de Cerqui-
lho, o Empreenda Rápido e o 
Governo do Estado, realizará 
o programa Sebrae Aprimo-
ra Varejo da Moda, que é um 
treinamento online com certi-
ficado. Os interessados podem 

se inscrever pelos telefones 
(15)3284-4506 e 3384-5652, 
pelo e-mail sebraeaqui.ester@
cerquilho.sp.gov.br ou através 
do WhatsApp (15)99845-0132. 

As palestras ocorrerão das 
19 às 21 horas, conforme a se-
guinte programação: 

-10 de maio: palestra mas-
terclass com Alice Ferraz, men-

tora em Marketing Digital para 
Moda; 

-11 de maio: tendências e 
desafios da Moda; 

-12 de maio: presença digi-
tal - estratégias para se relacio-
nar com clientes; 

-13 de maio: estratégias e 
oportunidades para ser mais 
competitivo; 

-17 de maio: de empreen-
dedor a gestor, desenvolvendo 
competências e comportamen-
tos de sucesso; 

-18 de maio: conheça o cré-
dito certo para seu negócio;

-19 de maio: colocando a 
casa em ordem - como partici-
par das consultorias do Sebrae 
Aprimora.

Para surpreender, presentear com bom 
gosto, comemorar esta linda data,

venha para Vino di Vita. 
Tudo muito especial para sua mãe.

DIA DAS MÃES MAIS ESPECIAL 

COM Vino di Vita

Divulgação
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ANIVERSARIANTES

Arielle Cattai 
comemorou nova idade 

na terça, 27 de abril, 
na companhia do marido 
Alarico e dos familiares

Os pais Rafael e Luzia 
e os irmãos Flavia e 

Fernando parabenizam
Gustavo Souza Campos 
nesta sexta, 30 de abril

Melissa Sanson assopra 
velinhas nesta sexta, 

dia 30, junto das filhas 
Lecticia e Ana Luiza, do 
pai Aldo e dos familiares 

Daniela Pilon Módolo 
brinda aniversário com 
os pais Durval e Neide, 

o marido Edgar e família 
amanhã, 1º de maio

Pedro Henrique Barros, 
filho de Graziela e Edson, 

completa quatro anos 
amanhã, 1º de maio, na 
companhia da família

Eduardo Bertola faz 
assopra velinhas no 

domingo, dia 2, junto dos 
pais Kátia e Carlinhos, do 

irmão Rafael e família

Lucinha Cordeiro 
aniversariou na quarta, 

dia 28, ao lado do marido 
Wilson e dos filhos 
Junior e Guilherme

Ione Silva Sanson será 
parabenizada pelo 

marido Dô, pelas filhas 
Cláudia e Fernanda e 
família hoje, dia 30

Rose Pasquotto celebra 
mais um ano de vida 

nesta sexta, 30 de abril, 
na companhia do marido 

Márcio e dos filhos

José Maria de Almeida 
assopra velinhas com a 
esposa Ana Cláudia e os 
filhos João Paulo e Bruna 

amanhã, 1º de maio

Teresinha Moretti  
aniversaria amanhã, 

dia 1º, junto do marido 
Pedro, dos filhos, dos 

netos e familiares

Fernando Diogo de Souza 
(Fernandinho) recebe 
os parabéns da esposa 

Marina e do filho Adriano 
neste domingo, dia 2

Ana Laura Brunheroto 
Bet troca de idade hoje, 

30 de abril, junto dos 
pais Lucinda e João, da 
família e do namorado

Julio Soares rasga 
folhinha nesta sexta, 
30 de abril, junto da 

esposa Vanessa Martins 
e de toda a família

Sidnei Machado (Catê) 
rasga folhinha nesta 
sexta, 30 de abril, ao 

lado da esposa Eni e das 
filhas Nicoli e Letícia

Lorenzo Franco Daros 
festeja oito anos neste 
sábado, 1º de maio, e 

recebe o carinho da mãe 
Aline e de toda a família

Alexandre Stefani rasga 
folhinha neste domingo, 
2 de maio, na companhia 
da mãe Hermida Copato 

e dos familiares

Kelly Martins celebra 
mais um ano de vida no 
domingo, dia 2, com os 

pais Ditão e Neli, a irmã, 
o cunhado e os sobrinhos

A esposa Rita, o filho 
Rodrigo, a nora Daniela e 
a neta Mariane felicitam 
Ademir Modanesi nesta 

sexta, 30 de abril

José Carlos Luvizotto 
celebra mais um ano de 
vida na companhia dos 
familiares nesta sexta, 

30 de abril

Rosinha Santana muda 
de idade nesta sexta, 

30 de abril, e recebe os 
parabéns do namorado 
César e dos familiares

Larissa Subitoni Pazotto 
muda de idade neste 

sábado, dia 1º, ao lado 
do marido Rodrigo, da 
filha Olívia e familiares

Vânia Maria Alsaro 
celebra mais um ano de 
vida neste sábado, 1º de 
maio, ao lado dos filhos 

Gustavo e Lucas

Flávia Delfino Cattai 
brinda nova idade no 

domingo, 2 de maio, ao 
lado dos pais Carlos e 
Bete e da irmã Jéssica

Dra. Ana Maria da Silva 
celebra mais um ano de 
vida hoje, 30 de abril, 
com os filhos Murilo e 
Natália e os familiares

Lauro Uliana recebe 
os parabéns dos pais, 

da irmã, dos familiares 
e dos amigos nesta 
sexta, 30 de abril

Alice Franco, filha de 
Marco Aurélio e Melissa 

e irmã da Cecília, 
completa cinco anos 
amanhã, 1º de maio

Lucidio Amauri Correia 
de Almeida (Seedorf) 

assopra velinhas neste 
sábado, 1º de maio, na 
companhia dos amigos

Carlinhos Arcangeleti 
aniversaria no domingo, 
dia 2, junto da esposa 

Márcia e dos filhos 
Luana, Gustavo e Gabi

O marido José e os 
filhos André e Cibele 

parabenizam Maria Inês 
Bueno Pizol pelo níver 
neste domingo, dia 2

Arlindo Antoniale (Tito) 
completa mais uma 

primavera hoje, dia 30, 
ao lado da esposa Maria 
Gema e de toda a família

Maria Luiza Rodrigues, 
filha do casal Barbara e 
Thiago, completa cinco 
anos nesta sexta, 30 de 
abril, ao lado da família

Benedito de Moraes 
Leite será festejado 

pela esposa, pelos filhos 
e pelos netos neste 
sábado, 1º de maio

A mãe Érica, os filhos e 
familiares parabenizam 
Marco Antonio Mondin 

Ferreira pelo aniversário 
amanhã, 1º de maio

A esposa Nanci, os filhos, 
as netas e os familiares
parabenizam dr. José 

Roberto Forlevize neste 
domingo, 2 de maio

Brinde do domingo, 2 de 
maio, será para Nardique 

Pizzol, que recebe o 
carinho do filho Edu, da 

família e dos amigos
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ANIVERSARIANTES

Roger Queiroz 
vira o calendário no 

domingo, 2 de maio, e 
recebe os parabéns dos 
familiares e dos amigos

Sílvio Demarchi 
festeja nova idade no 

domingo, dia 2 de maio, 
com a esposa Selma, a 
filha Isabela e a família

Os filhos Aline, Tom 
e Suzana e familiares 
parabenizam Analia 
Lobato pelo níver na 
segunda, 3 de maio

A esposa Maria 
Fernanda, o filho João e 
toda a família felicitam 
Fernando Lazarini na 
segunda, 3 de maio

Filipe Navarro assopra 
velinhas na segunda, 3 
de maio, na companhia 
da esposa Kaka, da filha 

e dos familiares

Jair Scudeler Spezzoto 
brinda aniversário na 

segunda, 3 de maio, ao 
lado da esposa Fabiana 

e de toda a família

João Vitor Almeida faz 
aniversário na segunda, 

dia 3, junto dos pais 
Benedito e Denise e dos 
irmãos Jonas e Juliany

Jonas Mazzer vira o 
calendário na segunda, 

3 de maio, e recebe 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos

Luiz Cézar Reginato 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, 3 de 
maio, junto da esposa 

Léa e dos filhos

Maria Antonia de Arruda 
Pinheiro comemora 

aniversário na segunda, 
3 de maio, na companhia 

de toda a família

Os pais Sílvio e Cecília 
e os irmãos Raquel e 
Leandro parabenizam
Nathalia Ometto pelo 

níver na segunda, dia 3

Renata de Souza Campos 
recebe os parabéns na 
segunda, 3 de maio, e 
festeja a data especial 

com os familiares

Sergio Citroni muda de 
idade na segunda, 3 de 
maio, e brinda com o 

pai Bilo, a irmã Sibele, a 
namorada e a família

Bolo da segunda, 3 de 
maio, será para Vanessa 

Olivetti Beluci, que 
comemora com o marido 

Douglas e familiares

Os filhos, os netos e 
toda a família enviam 
os cumprimentos para 
Vicentina Bellucci na 
segunda, 3 de maio

Antonio Claudio Foltran
rasga folhinha na terça, 
4 de maio, ao lado da 

esposa Vanderlene e dos 
filhos Leandro e Lucas

Douglas Nicolosi assopra 
velinhas na terça, 4 de 
maio, e festeja com a 
esposa Magali, a filha 
Karina e toda a família

Éfren Nunes muda de 
idade na terça, 4 de 

maio, e comemora a data 
com a esposa Maria e os 

filhos Lucas e Felipe

Eneida Marilia Ganem 
vira o calendário na 

terça, 4 de maio, junto 
dos filhos Stefano e 
Larissa e da família

Enzo Modanesi Marteline 
completa sete anos na 
terça, dia 4, e recebe 
os parabéns dos pais 
Nathália e Paulinho

Lorenzo Bertola Denardi 
faz seis anos na terça, 
dia 4, ao lado dos pais 

Veridiana Bertola e 
Rodrigo Denardi

Maria Salete Vaz Grando 
assopra velinhas na 
terça, 4 de maio, na 

companhia do marido, 
dos filhos e familiares

Os filhos Reinaldo e 
Viviane e familiares

parabenizam Regi Peres 
Pasin pelo aniversário 

na terça, 4 de maio

Sandra Gomes celebra 
mais um ano de vida na 

terça, dia 4 de maio, com 
o marido Valdinei e os 
filhos Gustavo e Davi

Tatiane Scudeler muda 
de idade na terça, 

4 de maio, e recebe 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos

Alexandra Sebastiani faz 
aniversário na quarta, 
5 de maio, ao lado do 
marido Silvio, do filho 
Fabrício e da família

Américo Pilon Jr. troca 
de idade na quarta, 

dia 5, ao lado da esposa 
Dani, das filhas Monique 
e Thalita e da mãe Joana

Cecília Franco fará oito 
anos na quarta, 5 de 
maio, junto dos pais 
Marco e Melissa e da 

irmã Alice na Austrália

Celina Pires de Godoy 
recebe o carinho dos 

filhos Junior, Juliana e 
Rodrigo, dos netos e da 
família na quarta, dia 5

Cid Gallo rasga folhinha 
na quarta, 5 de maio, ao 
lado da esposa Amelinha 
Schincariol, dos filhos e 

dos familiares

Claudia Foresto vira o 
calendário na quarta, 5 

de maio, e festeja a data 
especial na companhia 
da família e dos amigos

A esposa Estela, as filhas 
Laura e Lorena e toda a 

família parabenizam
Diego Bom pelo níver 
na quarta, 5 de maio

Edinéia Confortini 
aniversaria na quarta, 

5 de maio, com o marido 
Ruberlei e os enteados 

Bianca e Gabriel

Dr. Frederico Buri 
celebra mais um ano 

de vida na quarta, 5 de 
maio, na companhia da 

esposa e das filhas

Gabriela Belaz Pizzol 
assopra velinhas na 

quarta, dia 5, ao lado do 
marido Odair e dos filhos 

Henrique e Larissa

Dr. Joaquim Toledo 
Junior aniversaria na 
quarta, dia 5, junto da 

esposa Celina e dos 
filhos Rogério e Daniela

Os pais Cristina e Vande, 
a irmã Bárbara e a 

namorada Aline felicitam
Kayo Augusto Packer 
na quarta, 5 de maio

Keila Coan Santarém 
brinda nova idade na 

quarta, 5 de maio, com 
o marido Guilherme e os 

filhos Gabriel e Sara

Leonides Bertanha 
Spezzoto (Léo) celebra 
mais um ano na quarta, 
5 de maio, com o marido 

Beto e a filha Beatriz

Mário Junior rasga 
folhinha na quarta, 5 de 
maio, e festeja a data 
com a esposa Regina e 

os filhos Daniely e Victor

A esposa Marli e os 
filhos Talita e Rafael 
parabenizam Primo 

Zanelati pelo aniversário 
na quarta, 5 de maio

O brinde da quarta, 5 de 
maio, será para Rafael 
Amaral, que comemora 
nova idade ao lado do 

marido Filipe Silva
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Ercília Pelegrini Eurides e Kiko Acácio e Cristina

Roberta e Rafael Adriana e Gerson Márcio e Mariana

Ricardo e Carolina Rafael e Ederli Toninho e Shirley
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90 ANOS BODAS

 Com gratidão, generosidade, sabedoria e esperança, Ercília 
Pelegrini completou 90 anos na companhia da família no domin-
go, 25 de abril, em Cerquilho.

O jornal Nossa Folha deseja que esta nova idade seja de mui-
ta alegria, paz e amor no coração!

Em Tietê, Eurides de Jesus Bertola Uliana e Luiz Francisco Fá-
vero Uliana (Kiko Uliana) completarão 48 anos de casados hoje, 
30 de abril, junto das filhas Fabiana, Marina e Giovana, dos netos, 
genros e família. O Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas 
de Olho de Gato!

Em Cerquilho, Acácio Roberto Serrão e Maria Cristina da Silva 
Serrão brindarão 34 anos de união amanhã, 1º maio, na compa-
nhia dos filhos Gustavo Henrique e Gabriel Henrique, da nora 
Stefanie e familiares. Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Roberta Elise Gaiotto Sebastiani e Rafael Foltran Da-
niel festejarão 12 anos de matrimônio no feriado deste sábado, 
1º de maio, com os filhos Giovani, João Vitor e Mateus e familia-
res. Os amigos do jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas 
Bodas de Opala!

Em Tietê, Adriana Spessoto Butignoli e Gerson Butignoli com-
pletarão 25 anos de casados na terça, 4 de maio, junto dos filhos 
Junior e Gabriel e família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Olho 
de Prata!

Em Tietê, Marcio José Pazotto e Mariana Luzia de Almeida 
Pazotto brindarão 20 anos de união na terça, 4 de maio, na com-
panhia do filho Antônio e dos familiares. 

Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Diamante Colorido!

Em Cerquilho, Ricardo Trevisam e Carolina Del Ben festeja-
rão nove anos de matrimônio na quarta, 5 de maio, ao lado do 
filho Pedro Henrique e dos familiares.

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas 
Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Rafael Ribeiro de Paula e Ederli Foltran de Paula 
completarão 15 anos de casados na quinta, 6 de maio, junto 
dos filhos Isabela e Lucas e família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Água 
Marinha!

Em Cerquilho, Antônio Ferreira de Freitas (Toninho) e Shir-
ley Thomaz Freitas brindarão 43 anos de união na quinta, 6 
de maio, na companhia dos filhos Ivan e Danielle, das netas e 
dos familiares. Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas 
Bodas de Iolita!

ANIVERSARIANTES

A esposa Ederli e os 
filhos Lucas e Isabela 

felicitam Rafael Ribeiro 
de Paula pelo aniversário 

na quarta, 5 de maio

Taciana Silva Marcon 
assopra velinhas na 

quarta, dia 5, junto dos 
pais Helena e Vanderlei, 
da irmã Thaisa e família

Thais Contrucci 
será festejada pelos 
familiares e amigos 

na quarta, 5 de maio. 
Receba os parabéns!

Vania Piloto recebe 
beijos e abraços dos 

filhos, netos e familiares 
por mais um ano de vida 

na quarta, 5 de maio

Ana Lívia Mazzer troca 
de idade na quinta, 

6 de maio, e brinda a 
data com o marido, as 
filhas e toda a família

Fernando Cruz vira a 
folhinha na quinta, 
6 de maio, junto da 

esposa Gisele, da mãe 
Alair e dos familiares

Gabriela Dellamutta 
recebe os parabéns 
da filha Laura, dos 

familiares e amigos na 
quinta, 6 de maio

Georgia Benedini recebe 
os cumprimentos do 
marido Djalma e dos 

filhos Pietra, Verônica e 
Junior na quinta, dia 6

Laura Brancher festeja 
aniversário na quinta, 
dia 6, e vai comemorar 
a data com o namorado 

Leandro e familiares

Marcelo Robim apaga 
velinhas na quinta, 

6 de maio, e brinda a 
data com a filha Camila 

e toda a família

A esposa Neuzeli e os 
filhos Yara e Douglas
parabenizam Sérgio 

Zamuner pelo níver na 
quinta, 6 de maio

Sofia Souza celebra 
mais um ano de vida na 

quinta, 6 de maio, na 
companhia dos pais Lídia 
e Kleber e dos familiares

BODAS
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Grupo Cipatex® completa 57 anos de fundação
Fotos divulgação Cipatex

NEGÓCIOS

Neste mês de abril, o Gru-
po Cipatex® completou 57 
anos de fundação desde que 
teve as atividades iniciadas em 
Cerquilho, em 1964, pelo fun-
dador e pioneiro empresário 
William Nicolau. 

Ao longo dos tempos, a 

empresa se expandiu e se di-
versificou, tendo a parceria 
com a Família Pilon como di-
ferencial para consolidá-la de 
vez no mercado como um gru-
po que atua nos setores plásti-
co, químico e não tecidos.

“Poucas empresas conse-
guem passar dos 50 anos de 
história, ainda mais no Brasil, 
onde nosso ambiente econô-
mico tem sido muito instável 
nos últimos anos. Chegarmos 
aos 57 anos de fundação é 
uma grande vitória para nós, 
da Cipatex. Hoje, somos uma 
empresa que fabrica produtos 
de alto padrão de qualidade. 
Vendemos para todo o Brasil 
e para mais de 20 países. So-
mos líderes de mercado no 
que produzimos”, reforçou o 
presidente do Grupo Cipatex®, 
William Marcelo Nicolau.

Presente nos mercados na-
cional e internacional e apoia-
dora de iniciativas sociais, a 

Cipatex® atende a diversos 
segmentos como: calçados, 
móveis, piscinas, bolsas e 
acessórios, utilidades domés-
ticas, adesivos, construção, 
vestuário, automóveis, esporte 
e lazer, brindes, material esco-
lar e coberturas.

Sobre os próximos 57 anos, 
o presidente do Grupo Cipa-
tex® declarou: “nós, acionis-
tas, diretores e colaboradores, 
temos o desafio e o compro-
misso diários de tornar a Cipa-
tex® uma empresa perene, que 
continue se modernizando 
e, assim,  torne-se nuito mais 
inovadora, moderna e  global, 
além de garantirmos investi-
mentos, geração de empregos 
e impostos e participação ativa 
na comunidade. Vamos seguir 
com o nosso trabalho sério e 
árduo, para continuarmos a 
crescer, sendo o orgulho de 
nossos acionistas, colaborado-
res e da própria comunidade”.

William Marcelo Nicolau,
presidente

Complexo industrial fica às margens da SP-127 em Cerquilho

Rosalvo de Sá é ordenado neosacerdote por Dom Júlio Akamine
Haroldo Mani/Duoclicks Foto

EM SOROCABA

Em Sorocaba, no domingo, 
25 de abril, na Catedral Metro-
politana, ocorreu a ordenação 
presbiteral do neosacerdo-
te Rosalvo de Sá Rodrigues 
de Araújo pela imposição de 
mãos do arcebispo metropoli-
tano Dom Júlio Endi Akamine. 
Estiveram presentes na soleni-
dade religiosa os párocos José 
Edmilson e José Antônio, o 
neosacerdote Jean Carlos e o 
diácono paroquial Claudiney 
Alves, além de familiares, em 
especial, representando a fa-
mília, seu pai Rui Rodrigues.

Nascido em 12 de maio de 
1984, filho de Ana Cardoso e 
Rui Rodrigues, de Itapetininga, 
Rosalvo viveu toda a sua infân-
cia e adolescência no Distrito 
de Rechã, como filho caçula, 
tendo mais de 10 irmãos. Seu 
nome significa Rosa Branca, 
que tem o sentido de oração, a 
qual mais ama. 

Aos 16 anos, Rosalvo mu-
dou-se para o município de So-
rocaba, onde trabalhou cinco 
anos em uma padaria e man-
teve seus estudos, realizando 

alguns cursos profissionali-
zantes. Depois, trabalhou três 
anos como operador de empi-
lhadeira e, em seguida, quatro 
anos como operador de má-

quina em uma empresa junto 
do seu irmão mais velho.

Sempre foi participativo na 
igreja e, após longa reflexão 
acerca da sua vocação, no ano 

de 2012 ingressou no semi-
nário. Participou de inúmeras 
experiências pastorais, pas-
sando por diversas cidades e 
paróquias, como a Sagrado Co-

ração de Jesus e Paróquia São 
José, de Votorantim; Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, de  
Piedade; Paróquia São José, 
de Cerquilho; Paróquia Nos-
sa Senhora Rainha da Paz, de 
Sorocaba; e Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo, de Votoran-
tim, onde exerce os serviços 
religiosos, atualmente. 

Rosalvo se denomina um 
apaixonado pelos trabalhos 
pastorais e de movimentos, 
em uma somatória com a espi-
ritualidade. 

Em 23 de agosto de 2020, 
foi ordenado diácono na Paró-
quia São João Batista de Voto-
rantim, tendo como lema: “Eis 
me aqui, envia-me a mim”, Isa-
ías 6:8.   

Vale registrar que a primei-
ra missa presidida por Rosalvo 
de Sá ocorreu na segunda, 26 
de abril, na igreja matriz de 
São João Batista, de Sorocaba.

Solenidade religiosa também contou com a 
presença de párocos e diáconos

Arcebispo metropolitano conduziu a cerimônia 
de ordenação presbiterial

Bom dia! 

São 5h45 e vou escrever correndo porque meu dia começa 
e sempre começou na correria, assim como o de todo educa-
dor comprometido e que ama o que faz.

Há mais de um ano, todo mundo sabe que estamos viven-
do dias difíceis, de muitas e dolorosas perdas em todos os 
sentidos, e o que me levou a manifestar hoje aqui, foi a falta 
de empatia, de respeito de algumas pessoas que usam o seu 
tempo, a sua “sabedoria” com as palavras, para ofender, de-
negrir e humilhar a classe dos professores comprometidos 
com a formação a qualquer custo das crianças e jovens.

Foi criada uma página nas redes sociais com o nome de 
Lugar de criança é na Escola, o título seria perfeito se o conte-
údo fosse verdadeiro, respeitoso e tivesse por objetivo lutar 
junto com toda a sociedade por melhorias na Educação e nas 
condições de trabalho físicas e psicológicas dos Profissionais 
que na Escola atuam, e pela volta com segurança das nossas 
preciosas crianças.

Mas não o administrador usa todo “poder” para denegrir a 
educação pública e os Profissionais que nela atua, em especial 
em nossa cidade.

Em uma das postagens, o cidadão após chamar o Profes-
sor de vagabundo, termina o texto dizendo que tem vergonha 
de viver com sua família em Tietê. 

Simples, ainda somos livres para morarmos onde quiser-
mos, porque passar vergonha?

A cidade precisa de gente que ama e luta por melhores 
condições para TODOS.

Sabemos o quanto as crianças e as Famílias precisam da 
Escola, mas não somos culpados e muito menos vagabundos 
(há 30 anos vivendo a Educação, me dói até escrever esta pa-
lavra).

Devemos como cidadãos lutar sim, e acompanhar de perto 

o porquê das coisas, mas é preciso que isto seja feito da for-
ma certa, no lugar certo, com os órgãos competentes.

Admira-me muito com tanta cultura que o administrador 
da tal página demonstra através de dados e tudo mais, não te-
nha o menor respeito pelo ser humano nem saiba o que fazer 
para melhorar a situação.

Teria muito que escrever, mas vou parar por aqui, agrade-
cendo a você, Educador, pelo empenho, que mesmo sofrendo 
com toda esta situação, não deixa de amar o próximo e dar o 
seu melhor.

A você, cidadão administrador da tal página, à esposa e a 
qualquer um, que pense muito antes de falar do professor e 
usem o seu tempo para lutar por melhorias sem denegrir e 
ofender ninguém.

Deixo também em nome de todos os educadores a vocês, 
famílias, que da maneira que podem, estão nos apoiando e 
dando o melhor de cada um pelos seus filhos, a nossa grati-

O Sindicato dos Professores das Es-
colas Públicas Municipais de Porto Feliz 
e Região (SIPROEM) esclarece que a limi-
nar concedida de suspensão das aulas 
presenciais que saiu na quinta-feira, 22 
de abril, abrangeu somente professo-
res associados, quando deveria abran-
ger todos os profissionais da Educação 
(gestores, ADEs e demais envolvidos nas 
atividades educacionais), independente-
mente de serem ou não associados.

Portanto, na sexta-feira, 23 de abril, 
foi protocolada nova liminar, com pedi-
do de extensão aos demais profissionais, 
sendo que o resultado deste pedido de 
extensão da liminar saiu na quinta, dia 
29, e abrangeu todos os professores, 
mas não gestores e ADEs.

Esse pedido de suspensão de aulas 
presenciais foi embasado no desejo da 
categoria manifestado em pesquisa efe-
tuada pelo SIPROEM, através do Google 
Forms e assembleia online, realizada no 
dia 3 de fevereiro de 2021.

O Siproem tentou levar a prorroga-
ção da volta presencial amigavelmente 
até onde foi possível. Quando foi deter-
minada a volta das aulas presenciais, o 
único caminho possível foi através do 
jurídico, com liminar.

Dessa maneira, o sindicato está aten-
dendo à solicitação da categoria, que de-
cidiu em votação e do próprio SIPROEM, 
que está lutando para que a volta pre-
sencial ocorra com garantias de segu-
rança para todos.

Educador comprometido, mas quem
se compromete com o educador?

dão eterna. Contem sempre conosco!
“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM, QUANTO TODOS NÓS 

JUNTOS”.
Mais empatia, mais amor e respeito ao próximo, que an-

tes de ser Educador, é Mãe, Pai, filho, irmão, é ser humano, 
pense nisto.

"Juntos somos mais fortes"
Mirian Martins Cardia - Professora, Diretora de Escola, Es-
pecialista em Direito Educacional e, acima de tudo pessoa 
de bem que ama a Educação, os educadores e educandos

Nota de Esclarecimento



A praça doutor Elias Garcia 
é um dos cartões postais mais 
bonitos da querida Tietê, que 
há anos é conhecida na região 
como “Cidade Jardim”. Mas 
você sabe quem foi este ad-
vogado e por que recebeu tal 
homenagem?

Filho de José Garcia Cor-
rea e de Innocencia de Almei-
da Garcia, Elias Garcia nasceu 
em 31 de janeiro de 1883. 
Cursou o Ensino Fundamental 
no Grupo Escolar Tietê e teve 
o Ensino Médio concluído na 
cidade de São Paulo. Logo de-
pois, ingressou junto à Facul-
dade de Direito, do Largo São 
Francisco, bacharelando-se em 
dezembro de 1907.

Formado, o advogado re-
tornou para a sua cidade natal 
e, por aqui, fixou residência. 
Ao atuar em prol da coletivida-
de, ganhou o prestígio de toda 
a população tieteense.

Tamanho era o seu pres-
tígio que doutor Elias Garcia 
foi eleito vereador pelo Par-
tido Hermista, em outubro 
de 1913, fazendo parte da 8ª 
Legislatura da Câmara Muni-
cipal. Sua posse se deu em 15 
de janeiro de 1914, juntamen-
te de Antonio Arruda Filho, 
seu companheiro de bancada.
Porém, renunciou ao cargo do 

Poder Legislativo em 1915, an-
tes do término do mandato, 
afastando-se da política. 

Solteiro, tinha em vida uma 
única paixão: seu trabalho. Foi 
querido por todos e, por este 
motivo, em 25 de agosto de 
1936, toda a cidade se uniu 

para dar o último  adeus a 
mais um filho da terra que par-
tia para a morada eterna. Nes-
ta data, falecia dr. Elias Garcia, 
um homem que, por seus atos 
nobres, para sempre será lem-
brado pelos tieteenses.

Informações históricas re-

latam que, no seu funeral, o 
Fórum e o Clube Comercial, 
assim como outras dezenas 
de entidades, hastearam a 
bandeira nacional em sinal de 
luto. Já a Igreja Presbiteriana, 
em sessão especial, enviou um 
ofício pela morte do ilustre 
advogado que, durante a vida, 
prestou inestimáveis serviços 
para a mesma.

Nesta mesma ocasião, alu-
nos do Ginásio e da Escola 
Normal, atiradores do Clube 
601, fardados, autoridades da 
capital paulista e de Botucatu, 
Laranjal e de toda região, com 
profunda tristeza, despedi-
ram-se deste cidadão exem-
plar que tão bem fez a todos.

Vale ressaltar, ainda, que 
a Câmara Municipal de Tietê, 
pela resolução nº 4, datada de 
15 de setembro de 1936, deu 
o nome de dr. Elias Garcia à 
principal praça do município 
menos de um mês após seu 
falecimento. 

Local preferido para os en-
contros de jovens e famílias 
da cidade e região, este espaço 
público é considerado um dos 
mais belos de Tietê e, por isto, 
merece a homenagem presta-
da por esta coluna em nome 
de todos que vivem na “Cidade 
Jardim”.

Além de bacharel em Direito, foi eleito vereador em outubro de 1913, fazendo parte da 8ª Legislatura da Câmara Municipal

Conheça quem foi doutor Elias Garcia

Solteiro, doutor Elias Garcia faleceu aos 53 anos
em 25 de agosto de 1936

Arquivo NF
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Por Por Luiz Antonio Souto (Tis)

As lembranças de “Tita” Souto

Por volta de 2004, nós, da 
família Souto, iniciamos pela 
internet a formação de um 
grupo, através do qual relata-
mos histórias dos meus pais  
Antonio “Tita” Souto e Leda, 
abordando suas vidas e obras, 
visando o conhecimento por 
todos os familiares e nos pro-
porcionando trocas de agradá-
veis lembranças e uma tremen-
da curtição pelo grupo, que foi 
denominado de “Filhotes de 
Ledinha”. Foram milhares de 
mensagens trocadas sobre es-
sas nossas amadas criaturas 
que tiveram uma vida de incrí-
veis realizações e exemplos a 
nós legados.

Em 2005, ao se completar o 
Centenário do nascimento de 
Tita Souto, compilamos algu-
mas histórias - sob o ponto de 
vista exclusivamente familiar - 
desse notável casal e tais rela-
tos nasceram, em sua maioria 
absoluta, apenas da memória 
saudosa de cada um dos com-
ponentes do grupo, sem con-
sultas a dados oficiais, salvo 
algumas citações já de conhe-
cimento público através da im-
prensa e de relatos de amigos 

que, como nós, também sou-
beram compreender, respeitar 
e admirar a bela vida de abne-
gação de Tita e Leda em favor 
de Cerquilho, do seu povo e de 
sua família.

Em tão dedicada atuação, 
por mais bem intencionada 
que tenha sido, nem tudo fo-
ram flores, pois tempos difí-
ceis ocorreram na política de 
Cerquilho, com respingos da 
briga entre os então governa-
dores Lucas Nogueira Garcez e 
Adhemar de Barros, que o ele-
geu à epoca e sobraram farpas 
também para Tita que, com 
tristeza, assimilou tudo com 
a valiosa ajuda de Leda e fiéis 
amigos. 

Entre seus objetos pesso-
ais, nossa mãe Leda deixou 
anotações em uma pasta com 
a seguinte etiqueta: “Docu-
mentos para o livro - Papéis de 
3/4/1999”. Entre inúmeros re-
cortes de jornais, um deles me 
chamou atenção:

“Nasci em 24 de julho de 
1918. Meu pai chamava-se Do-
mingos José Dias e minha mãe 
Maximina Rodrigues, ambos 
cerquilhenses. Casei-me em 

6 de novembro de 1934. Meu 
marido chamava-se Antonio 
Souto e tinha o apelido de 
‘Tita’. Tivemos cinco filhos. A 
segunda, uma menina, morreu 
aos sete meses. Criei quatro 
filhos: José Carlos, Luiz An-
tonio, Maria Teresa e Maria 
Elisa, todos casados. Vivi com 
o meu marido 53 anos. ‘Tita’ 
foi um ótimo companheiro e 
muito bom pai. Quando nos 
casamos, meu marido já tinha 
o Cartório há seis anos e, nes-
te mesmo local, trabalhou 46 
anos. Ali fiquei com ele por 15 
anos e, depois, prestei concur-
so para a Caixa Econômica Es-
tadual em 1954, trabalhando a 
aposentadoria em dezembro 
de 1979, aos 60 anos. 

Em 1949, meu marido foi 
eleito primeiro prefeito de 
Cerquilho com 697 votos em 
um total de 718. Ele adorava 
Cerquilho, a nossa terra natal. 
Conseguiu para o município o 
ginásio, o primeiro Posto de 
Saúde, água encanada, Casa 
da Lavoura, entre outras con-
quistas. Não foi fácil! Naquele 
tempo não havia verbas, mas 
tínhamos cerquilhenses ativos 

e amigos em São Paulo que 
muito colaboraram: coronel 
Genésio Nitrini, Paulo Brebal 
do Vale (sogro de Jânio Qua-
dros), dr. Noveli Junior (genro 
do general Dutra e presidente 
na época) e muitos outros.

Fundaram o Clube da Ter-
ceira Idade e indicaram meu 
nome. Isto é, me convidaram 
para dar meu nome para essa 
entidade recreativa. Isto muito 
me emocionou e agradou a to-
dos os meus familiares. Este é 
um resumo da minha vida ati-
va em Cerquilho”.

Nossa mãe sempre teve 
uma expressão de destaque e 
brilho singular. Suas extraordi-
nárias virtudes faziam-na uma 
pessoa especial em qualquer 
situação. Naquela época, o ter-
mo primeira-dama não tinha o 
destaque que hoje é atribuído 
à esposa do prefeito do muni-
cípio e, mesmo o termo, não 
existia. Na atualidade, primei-
ra-dama é um diploma nobre. 
Leda não recebeu essa referên-
cia, porém, sentíamos que ela 
tinha acentuado orgulho em 
saber que o marido era prefei-
to de Cerquilho.

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Helder Andreoni

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz a professora Irma 
Soares de Camargo, filha de 
Afonso Camargo e Clotilde 
Soares de Camargo, tieteense 
nascida na rua Lara Campos.

No período escolar, fre-
quentou o colégio “Rosa Místi-
ca”, transferindo-se posterior-
mente para o grupo escolar 
“Luiz Antunes”, onde concluiu 
o curso primário. Em seguida, 
fez o curso normal e o ginasial  
na escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”, recebendo o seu di-
ploma de professora normalis-
ta na data de 22 de dezembro 
de 1944.

Além disso, era detentora 
dos títulos de Aperfeiçoamen-
to e Administração Escolar, as-
sim como possuía graduação 
em Pedagogia pela Universi-
dade Metodista de Piracicaba 
(Unimep) e, em Supervisão 
Escolar, pela Faculdade Nossa 
Senhora do Patrocínio em Itu.

Vale lembrar que Irma Soa-
res de Camargo foi professora 
de Língua Portuguesa na esco-
la “Professor Franklin Alves de 

Moura Campos”, em Tietê, no 
período de 1968 a 1979.

Profissional dedicada e 
bastante exemplar, mereceu 
sempre o carinho e o respei-
to de todos os alunos e cole-
gas de trabalho. Sua principal 
marca era o sorriso generoso 
e franco, além de muitos pre-
dicados intelectuais confirma-
dos por cada pessoa que com 
ela conviveu.

Além de educadora admi-
rada, Irma Soares de Camargo 
desempenhou um trabalho 
voluntário por Tietê, princi-
palmente após sua aposenta-
doria como professora em 13 
de setembro de 1977. Neste 
período, ela passou a se de-
dicar gratuitamente à função 
de diretora do Museu Históri-
co “Cornélio Pires” até 1980, 
quando assumiu a também 
professora Maria Regina de 
Camargo Souza Campos.

Falecida em 15 de março de 
2002, Irma Soares de Camargo 
atuou ainda como vereadora 
de Tietê na 11ª Legislatura nos 
anos de 1993/1996.

Acervo Nossa Folha

Helder Andreoni Alves Ferreira nasceu em 10 de outubro 
de 1997, em Tietê, da união de Renato Alves Ferreira e Adriana 
Maria Andreoni Alves Ferreira.

Formado em Direito e Administração, atua como advogado 
associado do escritório Casa Grande & Zanluchi, da cidade de 
Piracicaba. É colunista do GNTC, militante da causa LGBTQIA+ 
e filantropo, participante dos projetos #QuarentenaSolidária, 
Prisma e Juntos por Eles, além de ser colaborador da ONG 
MiauJude.

 Eu sou? Sonhador, empático, carismático, perfeccionista, 
compreensivo e amoroso.

Sinônimo de beleza? Inteligência e carisma.
Cantor e cantora? James Blunt e Lana Del Rey.
Ator e atriz? Leonardo DiCaprio e Sarah Paulson.
Sonho? O meu, particularmente, é que todos possam amar 

de forma igual, sem preconceitos.
Amor? Família e amigos.
Solidão? Desconheço.
Deus? Não existe.
Religião? Sou ateu.
Filme? Titanic.
Sonho de consumo? “O” carro.
Defeito? Dar passos maiores que as pernas.
Qualidade? Resiliência para me levantar rapidamente a 

cada tombo.
Lugar? Campos de Jordão.
Lazer? Ler, ouvir música e ver filmes.
Qual o livro de cabeceira? “Assim falou Zaratustra: um 

livro para todos e para ninguém”, de Nietzsche.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria jorna-

lista, talvez.
Momento da vida para repetir? Os finais de semana com 

minha falecida avó Antonieta Altarejo.
Alegria? Reunião com os amigos.
Tristeza? Depressão.
Decepção? O cenário político atual.
Receita contra o tédio? Pegue um pouco de amigos, esco-

lha uma comida, combine um horário de encontro e misture 
tudo depois.

Tem saudades do quê? Dos tempos de infância.
Amizade é? Amor, consideração e reciprocidade.
Um(a) amigo(a) especial? Vários! Entre eles estão: Thais, 

Ana Paula, Amanda, Lygia, Eloiza, Gabrielle, Ana Laura.
Palavra que riscaria do vocabulário? Desigualdade.
Ídolo? Todos aqueles que lutam por nós e não são reco-

nhecidos.
Frase? “Seja a mudança que quer ver no mundo”.
Nota 10 para: os meus amigos!
Nota zero para: os preconceituosos.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu avô Aldo 

Andreoni.
Planos para o futuro? Publicar um livro.
Recado: “Nunca deixe de ser quem é e persista nos seus 

sonhos, independentemente do que digam a você”.
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